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แผนการดำเนินงาน 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
  อำเภอกู่แก้ว    จังหวัดอุดรธานี 
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คำนำ 

   
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๕๒  หมวด  ๒  การกำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะมาตร ๑๖  กำหนดให้เทศบาล  
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  โดยเฉพาะการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์อำเภอ  และนโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น  ตามลำดับ 

  แผนดำเนินงานจึงเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึงรายละเอียด  
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั ้งหมด  ในพื้นที ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ประจำปี
งบประมาณนั้นๆ  ทำให้ทราบถึงแผนงานโครงการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ว่าจะดำเนินการในห้วงเวลาใด  วงเงินเท่าไหร่ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ หวังว่าแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับนี้จะเป็น
เคร ื ่องม ือในการบร ิหารงานของผู ้บร ิหารท้องถิ ่นในการควบคุมการดำเน ินงานให้เป ็นไปอย่างเหมาะสม                        
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 
                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
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สารบัญ 

                                                                                                                                                

ส่วนที่ ๑ บทนำ          หน้า 

๑.๑  ลักษณะของแผนการดำเนินงาน        ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน       1 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน       1 
1.4  แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน      ๒ 
๑.5  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน       ๒ 
 

ส่วนที่  ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  

๒.๑   บัญชสีรุปโครงการ/กิจกรรม         4-6 
 

ส่วนที่  3 บัญชีแผนการดำเนินงาน 

 3.1  บัญชีแผนการดำเนินงาน        7-36 
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 ส่วนที่  ๑   
บทนำ 

 
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  เป็นแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ นั้น 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
โนนทองอินทร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล     
โนนทองอินทร์ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จเสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ
หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
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แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
  ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ 
ดำเนินการจริง  
  ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิน่ 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  ๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  ๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  ๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
  ๔.ง่ายต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
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ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖3 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  อำเภอกู่แก้ว   จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.58 45,000 0.16 สำนักงานปลัด 
 ๑.2 แผนงานสาธารณสุข 7 4.09 95,000 0.32 สำนักงานปลัด 

รวม 8 4.67 140,000 0.48 สำนักงานปลัด 
2    ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.58 10,000 0.03 สำนักงานปลัด 
 2.๒ แผนงานการศึกษา 21 12.28 3,483,259 12.01 กองการศึกษาฯ 

รวม 22 12.86 3,493,259 12.04 - 
3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.๑ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 1.16 50,000 0.17 กองสวัสดิการฯ 

รวม 2 1.16 50,000 0.17 กองสวัสดิการฯ 
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ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดำเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 4.1 แผนงานเคหะชุมชน 4 2.33 870,000 3.00 กองช่าง 

รวม 4 2.33 870,000 3.00 กองช่าง 
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
 5.1 แผนงานงบกลาง 9 5.26 7,003,353 24.15 สำนักปลัด 
 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 49 28.65 6,955,320 23.98 สำนักปลัด 
 5.3 แผนงานบริหารงานคลัง 11 6.44 2,015,600 6.95 กองคลัง 
 5.4 แผนงานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 15 8.77 3,097,288 10.68 กองการศึกษาฯ 
 5.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 11 6.44 901,820 3.11 กองสวัสดิการฯ 
 5.6 แผนงานเคหะชุมชน 18 10.52 3,110,360 10.72 กองช่าง 

รวม 113 66.08 23,083,741 79.59 - 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 6.1 แผนงานสาธารณสุข 6 3.51 270,000 0.93 สำนักปลัด 
 6.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 1.75 40,000 0.14 กองสวัสดิการฯ 
 6.3 แผนงานรักษาความสงบ 9 5.27 838,000 2.89 สำนักงานปลัด 
 6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 4 2.33 215,000 0.74 กองการศึกษาฯ 

รวม 22 12.86 1,363,000 4.7 - 
รวมทั้งหมด 171 100 29,000,000 100 - 
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ส่วนที่ ๓ 

บัญชีแผนการดำเนินงาน 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  อำเภอกู่แก้ว  จงัหวัดอุดรธานี 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมดำเนนิการ

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟปา่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ
ป้องกันไฟป่า งบประมาณ  45,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
2 โครงการบริหารจัดการขยะ

ชุมชน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 
งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



 
 

๑๑ 
 

แผนงานการเกษตร 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
3 ค่าสนบัสนุนโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4 วัสดุทางการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อพันธ์กล้า
ไม้พร้อมปุ๋ยอินทรีย์  
งบประมาณ 1๐,0๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการคลองสวยนำ้ใส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม
โครงการคลองสวยนำ้ใส  
งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม
โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ  
งบประมาณ   20,00๐  บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

7 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผน่ดิน
งบประมาณ   20,00๐  บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชงบประมาณ   
20,00๐  บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 8 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 140,000 บาท 

 



 
 

๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม  
   และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการจัดการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าเซฟเวอร์  ค่าจะทะเบียน
โดเมนและคา่สื่อสารอ่ืนๆ  
งบประมาณ 30,000 บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

2 ค่าจัดซื้อโต๊ะพบัอเนกประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊พับอเนกประสงค์ 
งบประมาณ 35,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

3 กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเป็นการดำเนนิงานกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์  งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

6 เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จำนวน2 เคร่ือง งบประมาณ 80,400 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 

 
 



 
 

๑๓ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
7 ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียน การสอน วัสดุ

การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็กตาม
หนังสือที่ มท 0890.4/ว 2674 ลว.9 ก.ค.
62  งบประมาณ 153,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

8 ค่าอาหารกลางวนั  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับอาหาร
กลางวันศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 441,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

9 ค่าจัดซื้อหนังสือสำหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 11,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

10 ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 11,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

11 ค่าเครื่องแบบเรียนสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเครื่องแบบเรียนสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 16,500 
บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

12 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ 
23,650 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

13 โครงการสนบัสนนุกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 

 



 
 

๑๔ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
14 ค่าจัดการเรียน การสอน เพื่อจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียน การสอน วัสดุ

การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
ตามหนังสือที่ มท 0893.2/ว 801 ลว.11 
มี.ค.51 งบประมาณ 54,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

15 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับโรงเรียนสงักัด สพฐ. 
งบประมาณ 680,251 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

16 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 172,458 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

17 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

18 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา สำหรับศนูย์พฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

19 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับโรงเรียนสงักัดสพฐ. 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวนั สำหรับ
โรงเรียนสังกัดสพฐ.  
งบประมาณ 1,420,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 

 



 
 

๑๕ 
 

แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
20 โครงการส่งเสริมสนบัสนุน

ประเพณีบุญเดือนหก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนประเพณีบุญเดือน
หก งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

21 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและ
ภูมิปัญหาท้องถิ่น  
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
22 อุดหนุนขบวนแห่พานบายศรี

งานทุง่ศรีเมือง 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขบวนแห่พานบายศรี
งานทุง่ศรีเมือง งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน 22 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 3,493,259 บาท 

 
 

 

 

 
 



 
 

๑๖ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการอบรมอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ 

อบรมอาชีพ  งบประมาณ  3๐,๐๐๐  บาท 
อบต. กอง

สวัสดิการ 
            

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการดำเนินการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  2 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 5๐,๐๐๐  บาท 
 

 

 

 
 



 
 

๑๗ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ และการทอ่งเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง เพื่อสร้างความเป็น 
  ศูนย์กลางไมซ์ของอนุภมูิภาคลุ่มน้ำโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้าน

วังแข้ หมู่ที่ 5 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำบา้นวังแข้ 
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 320,000 บาท 

หมู่ 
5 

กองช่าง             

2 อุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอำเภอหนองหาน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง ทัง้ ๘ หมู่บ้าน 
งบประมาณ   ๑0๐,๐๐๐  บาท 

ทั้ง 8 
หมู่ 
บ้าน 

กองช่าง             

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านเหลา่สวนกล้วย หมู่ 2 – 
เขตตำบลหนองหลัก 

เพื่อเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านเหลา่สวนกล้วย หมู่ 2 – เขตตำบล
หนองหลัก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 6,000 เมตร โดยการลงลูกรังใน
จุดที่ชำรุดเสียหาย 2,028 ลบ.ม. 
งบประมาณ 300,000 บาท 

หมู่ 
2 

กองช่าง             

4 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน
งบประมาณ  15๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  จำนวน  4 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 87๐,๐๐๐  บาท 
 

 

 



 
 

๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สงัคม  
                        และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านเมือง และการบริหาร 
 
แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 สมทบกองทุนประกันสังคม 

 
เพื่อจ่ายสมทบกองทนุประกันสงัคม 
งบประมาณ  104,๐๐๐  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเป็นเงนิเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
งบประมาณ  5,140,0๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

3 เบี้ยความพิการ 
 

จ่ายเป็นเงนิเบี้ยยังชีพความพิการ 
งบประมาณ  1,248,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเป็นเงนิสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส์ 
งบประมาณ  24,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

5 เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการบรรเทาความ
เดือดร้อน งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

6 เงินสมทบกองทนุทดแทน จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนทดแทน 
งบประมาณ  3,353 บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

7 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ งบประมาณ  ๘4,๐๐๐  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



 
 

๑๙ 
 

แผนงานงบกลาง (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
8 เงินสมทบกองทนุสวสัดิการ

ชุมชน 
จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน 
งบประมาณ  60,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

9 สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
งบประมาณ  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
10 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินคา่ตอบแทน 

สำหรับผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ 
งบประมาณ 2,139,120 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

11 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มพเิศษ เงิน
ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
พนักงานจ้างงบประมาณ 2,617,200 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

12 ค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (โบนสั) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
กรณีพิเศษ  งบประมาณ 500,000 บาท 

อบต สำนักงาน
ปลัด 

            

13 เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
อนุกรรมการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ,คณะกรรมการเปิดซอง,ตรวจ
รับงานจ้าง งบประมาณ   2๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 
 

๒๐ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

14 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอก
เวลาราชการ 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

15 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล งบประมาณ   1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ลัด 

            

16 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

17 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
งบประมาณ   70,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

18 ค่าจ้างเหมาบริการสำรวจความ
พึงพอใจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางในการดำเนนิการสำรวจความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ  
งบประมาณ  19,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

19 ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บและเข้าปกหนังสือ 
งบประมาณ   5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

20 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการทำ
สิ่งของต่างๆ เชน่ค่าจา้งแรงงาน  ค่าจ้าง
เหมากำจัดสิ่งปฏิกูล  คา่จ้างเหมาพ่นหมอก
ควันกำจัดยุงลายและค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ 
หรือจ้างงานในลักษณะเดียวกัน 
งบประมาณ 10,000 บาท 

 
อบต. 

 
สำนักงาน

ปลัด 

            

 



 
 

๒๑ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
21 ค่าจ้างเหมารักษาความ

ปลอดภัย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารักษาความปลอดภัย 
อาคารสถานที่ราชการทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารสำนักงาน 
งบประมาณ   72,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

22 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด
อาคารสำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาทำความสะอาด
สถานที่ราชการทัง้ภายในและภายนอก
อาคารสำนักงาน งบประมาณ72,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

23 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร 
งบประมาณ 46,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

24 ค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคลากรคณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจา้งรับรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม 
งบประมาณ 1๐,๐๐๐  บาท 

อบต สำนักงาน
ปลัด 

            

25 ค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรองการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการฯ หรือ
คณะอนุกรรมการ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 60,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 
 

๒๒ 
 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
27 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

สัมมนา 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมและสัมมนา 
งบประมาณ  ๑2๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

28 ค่าลงทะเบียนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของอปท. จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานของอปท. 
จังหวัดอุดรธานี งบประมาณ 8,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

29 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง 
งบประมาณ  30๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

30 ค่าพวงมาลา กระเชา้ดอกไม้ 
และพวงมาลาสำหรับพิธีการวัน
สำคัญ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลา กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลาสำหรับพธิีการวัน
สำคัญ  งบประมาณ   5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

31 โครงการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหรือ
อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธแีละพระ
ราชพิธีตา่งๆ งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

32 โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยดึ
เหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนิน
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            



 
 

๒๓ 
 

 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
33 โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม 

ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยเน้นการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการตาม
โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแ้จงทำ
ความเข้าใจ เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึก
ที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

34 โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรในสังกัดอบต.และ
ผู้นำภาคีเครือข่ายของอบต.โนน
ทองอินทร์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการตาม
โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร
ในสังกัด อบต.และผู้นำภาคีเครือข่ายของ
อบต.โนนทองอินทร์งบประมาณ 
100,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

35 โครงการศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชานของอปท. 
อำเภอกู่แก้ว  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชานของอปท. อำเภอกู่แก้ว  
งบประมาณ 35,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 

 



 
 

๒๔ 
 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
36 โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุ

การจัดทำแผนชุมชนและ
กิจกรรมสนับสนนุการจัด
ประชุมประชาคมแผนพฒันา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการจัดทำ
แผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนนุการจัด
ประชุมประชาคมแผนพฒันาทอ้งถิ่น
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

หมู่ที่ 
๑-๘ 

สำนักงาน
ปลัด 

            

37 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ   ๕๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

38 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน งบประมาณ   6๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

39 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง งบประมาณ   3๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

40 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง งบประมาณ  8๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

41 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวสัดุอุปกรณ์
เก่ียวกับการโฆษณา 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐   บาท 

อบต สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 

 



 
 

๒๕ 
 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
42 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร ์งบประมาณ  3๐,๐๐๐   บาท 
อบต สำนักงาน

ปลัด 
            

43 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับองค์การบริหาร
ส่วนตำบล งบประมาณ  ๑0๐,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

44 ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา 
งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

45 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ภายในสำนักงาน 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

46 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่ง คา่ซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าพสัดุไปรษณยี์ 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

47 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการจัดทำเว๊ปไซต์  
ดูแลระบบเวป๊ไซต์ คา่เช่าเซฟเวอร์ ค่าจด
ทะเบียนโดเมน และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ
งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

48 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวนขนาด 24,000  บีทีย ู
จำนวน  2  ตัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ
จำนวน  2  ตัว  
งบประมาณ  40,2๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 
 

๒๖ 
 

 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
49 ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บชูา  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา จำนวน 2 

ชุด งบประมาณ 17,000 บาท 
อบต. สำนักงาน

ปลัด 
            

50 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบ
ดิจิตอล จำนวน 1 เคร่ือง  
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

51 ค่าจัดซื้อเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดีย
โปรเจคเตอร์ งบประมาณ 29,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

52 ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า งบประมาณ 24,300 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

53 ค่าจัดซื้อเคร่ืองทำน้ำร้อน 
น้ำเย็น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองทำนำ้ร้อน 
น้ำเย็น  งบประมาณ 10,400 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

54 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ งบประมาณ 2,100 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

55 ค่าจัดซื้อโซฟา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟา 
งบประมาณ 13,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

56 ค่าจัดซื้อม้าหินอ่อน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อม้าหินอ่อน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 



 
 

๒๗ 
 

 
แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
57 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด 

จังหวัดอุดรธาน ี
เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด 
จังหวัดอุดรธาน ี
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

58 อุดหนุนอำเภอกู่แก้วงานรัฐพิธี เพื่ออุดหนุนอำเภอกู่แก้ว   งานรัฐพิธี 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

    

แผนงานการบริหารงานคลัง 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
59 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มพเิศษ เงิน

ประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
พนักงานจ้าง งบประมาณ 1,725,600บาท 

อบต. กองคลัง             

60 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

61 เงินค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท  

อบต. กองคลัง             

 
 
 



 
 

๒๘ 
 

แผนงานการบริหารงานคลัง (ตอ่) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
62 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พัก ในการ 
เดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 3๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

63 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ   ๘๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

64 โครงการอบรมหลักสูตรการ
จัดทำแผนที่ภาษ ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี 
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กองคลัง             

65 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. กองคลัง             

66 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งบประมาณ   3๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

67 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

68 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท  

อบต. กองคลัง             

69 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ   4๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

 

 
 



 
 

๒๙ 
 

แผนงานการบริหารงานเก่ียวกบัการศึกษา 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
70 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มพเิศษ เงิน

ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
สำหรับพนักงานจา้ง  
งบประมาณ 843,288 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

71 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
สำหรับผดด.งบประมาณ 1,607,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

72 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

73 ค่าจ้างเหมาตำแหน่งผูช้่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก งบประมาณ  324,๐๐๐  บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

74 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พัก ในการ 
เดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 4๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

75 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ   6๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

76 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 



 
 

๓๐ 
 

 

แผนงานการบริหารงานเก่ียวกบัการศึกษา (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
77 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 

งบประมาณ 30,000 บาท 
อบต. กอง

การศึกษา 
            

78 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งบประมาณ   3๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

79 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

80 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

81 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

82 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

83 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งบประมาณ 50,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

84 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 
งบประมาณ 3,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 

 

 



 
 

๓๑ 
 

 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
85 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มพเิศษ เงิน

ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล  
งบประมาณ 711,120 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

86 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน/พนักงานจา้ง 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

87 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

88 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเข้าเล่มเข้าปก
หนังสือ งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

89 ค่าฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
ในการฝึกอบรมและสัมมนา 
งบประมาณ  4๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

90 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
 

 



 
 

๓๒ 
 

 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
91 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม 

งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
อบต. กอง

สวัสดิการ 

            

92 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

93 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

94 ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 
งบประมาณ 19,300 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

95 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค ์

เพื่อเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค์ งบประมาณ 1,400 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
96 

 
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มพเิศษ เงิน
ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล  
งบประมาณ 1,111,360 บาท 

อบต. กองช่าง             

 
 



 
 

๓๓ 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
97 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการปฏบิัติงานนอก
เวลาราชการ งบประมาณ   ๕,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

98 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ  5,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

99 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

100 ค่าฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
ในการฝึกอบรมและสัมมนา  
งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

101 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สนิ เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

102 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

103 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ งบประมาณ  2๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

104 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

 
 



 
 

๓๔ 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
105 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งบประมาณ  40,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

106 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่
งบประมาณ  5,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

107 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

108 ค่าจัดซื้อเคร่ืองวัดระยะเลเซอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อเครื่องวัด
ระยะเลเซอร ์งบประมาณ  ๒0,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

109 ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 22,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

110 ค่าจัดซื้อเคร่ืองมือซ่อมประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อเครื่องมือ
ซ่อมประปา งบประมาณ 12,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

111 โครงการก่อสร้างหอประชุมและ
ต่อเติมอาคารที่ทำการอบต.โนน
ทองอินทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประชุมและต่อ
เติมอาคารที่ทำการอบต.โนนทองอินทร์ 
งบประมาณ 1,720,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

112 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
งบประมาณ 15,000 บาท 

อบต. กองช่าง             



 
 

๓๕ 
 

 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
113 วัสดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุยาง

มะตอยแบบผสมเสร็จและน้ำยางแอลฟัลท์ 
งบประมาณ 15,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร  จำนวน  113  โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 23,083,741 บาท 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การส่งเสริมความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

และสนบัสนุนการดำเนนิงาน
ของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการบรหิารจัดการ
และสนบัสนุนการดำเนนิงานของศูนย์กู้ชีพ 
กู้ภัยตำบลโนนทองอินทร์  
งบประมาณ 540,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรมของศูนย์  
อปพร.อบต.โนนทองอินทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรมของศูนย์  
อปพร.อบต.โนนทองอินทร์ 
งบประมาณ 105,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 
 

๓๖ 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
3 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดสากล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธแ์ละจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิสากล 
งบประมาณ 3,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการส่งเสริมรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการส่งเสริม
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

5 อุดหนุนค่าลงทะเบียนโครงการ
ฝึกอบรมค่าบำบัด ผู้ตดิสิ่งเสพ
ติดและการฝึกอบรม 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอกู่แก้ว 
ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมค่าบำบัด ผู้
ติดสิ่งเสพติดและการฝึกอบรม 
งบประมาณ  ๖๕,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

6 อุดหนุนโครงการดำเนนิการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอกู่แก้ว   
โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด งบประมาณ   ๓๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

7 อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม ่
งบประมาณ   ๓5,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 

 



 
 

๓๗ 
 

แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
8 อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกัน

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์
งบประมาณ   ๓5,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

9 ค่าสนบัสนุนการดำเนินงาน
กิจกรรมเพื่อป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยพบิัต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ  2๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

10 โครงการพาทำ นำทาง สร้าง
จิตสำนึก ร่วมพัฒนาบา้นเมือง 
(Big Cleaning Day) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการพาทำ นำทาง สร้างจิตสำนึก ร่วม
พัฒนาบา้นเมือง (Big Cleaning Day) 
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

11 โครงการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

12 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอยา่ง
เข้มแข็งและยั่งยืน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

 

 

 



 
 

๓๘ 
 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
13 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา้ งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

14 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

15 อุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ 160,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

16 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี
ตำบลต้านยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม 
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีตำบลตา้นยา
เสพติด งบประมาณ 100,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

17 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา
ปรางค์กู่แก้วเกมส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม 
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาปรางค์กู่แก้ว
เกมส์ งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

18 สนับสนนุศูนย์กีฬาตำบลโนน
ทองอินทร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน
โครงการกิจการศูนย์กีฬาตำบล 
งบประมาณ 25,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 



 
 

๓๙ 
 

 
แผนงานสงัคมสงเคราะห์  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
19 วัสดุกีฬา เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  

งบประมาณ 60,000 บาท 
อบต. กอง

การศึกษา 
            

20 โครงการป้องกันโรคเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน
โครงการป้องกันโรคเอดส ์
งบประมาณ  1๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

21 โครงการส่งเสริมและพฒันา
บทบาทสตร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ 
ส่งเสริมและพฒันาบทบาทสตร ี
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

22 โครงการอบรมผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ 
อบรมผู้สูงอายุ งบประมาณ 2๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   จำนวน  22  โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 1,363,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 จำนวน ทั้งหมด 171 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด  29,000,000 บาท 

 

 

 

 

 

 
 


