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แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
อำเภอกู่แก้ว    จังหวัดอดุรธานี 
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แผนการดำเนินงาน 
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องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 
  อำเภอกู่แก้ว    จังหวัดอุดรธานี 
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คำนำ 

   
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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

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

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ หวังว่าแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้จะเป็น
เคร ื ่องม ือในการบร ิหารงานของผู ้บร ิหารท้องถิ ่นในการควบคุมการดำเน ินงานให้เป ็นไปอย่างเหมาะสม                        
และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

 
                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕ 

 

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         3-6 
 

ส่วนที่  3 บัญชีแผนการดำเนินงาน 

 3.1  บัญชีแผนการดำเนินงาน        7-41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖ 

 

ส่วนที่  ๑   
บทนำ 

 
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เป็นแผนการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ นั้น 
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โนนทองอินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ทำให้แนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  โนนทองอินทร์      
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 
ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์ ใน
ปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 
 
 
 
 



 
 

๗ 

 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหารของผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการ
ประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดทำดังนี้ 
  ๑. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 
  ๒. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
  ๓. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ 
ดำเนินการจริง  
  ๔. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  ๑. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  ๒. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  ๓. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ 
  ๔.ง่ายต่อการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 

 



 
 

๔ 

 

๒.๑  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  อำเภอกู่แก้ว   จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยดำเนินการ 

1 ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน 1  0.57 35,000 0.11  สำนักงานปลัด 
  ๑.๒ แผนงานสาธารณสุข 2  1.14 35,000 0.11  สำนักงานปลัด 
  ๑.๓ แผนงานการเกษตร 6  3.43 65,000 0.21  สำนักงานปลัด 

รวม 9  5.14  135,000 0.43 สำนักงานปลัด 
2 ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์ การจัดการด้านการจัดการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 5.14 59,000 0.19 สำนักงานปลัด 
  ๒.๒ แผนงานการศึกษา 6 3.43 2,614,175 8.30 กองการศึกษาฯ 

  2.3 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

5 2.86 165,000 0.52 กองการศึกษาฯ 

รวม 20 11.43 2,838,175 9.01 - 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๓.๑ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 1.14 45,000 0.14 กองสวัสดิการฯ 

รวม 2 1.14 45,000 0.14 กองสวัสดิการฯ 



 
 

๕ 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการ

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดำเนินการ 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  4.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 0.57 370,000 1.17 กองช่าง 

  4.2 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

13 7.43 2,599,450 8.25 กองช่าง 

รวม 14 8.00 2,969,450 9.43 กองช่าง 
5 ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
  5.1 แผนงานงบกลาง 10 5.71 8,574,548 27.22 สำนักปลัด 
  5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 37 21.14 7,188,349 22.82 สำนักปลัด 
  5.3 แผนงานบริหารงานคลัง 13 7.43 2,113,360 6.71 กองคลัง 

  5.4 
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เก่ียวกับการศึกษา 

20 11.43 3,514,000 11.16 กองการศึกษาฯ 

  5.5 
แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

13 7.43 1,594,020 5.06 กองช่าง 

  5.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.57 359,400 1.14 สำนักปลัด 
  5.7 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 13 7.43 1,072,380 3.40 กองสวัสดิการฯ 

รวม 107 55.43 24,416,057 77.51   
 

 
 



 
 

๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จำนวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยดำเนินการ 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  6.1 แผนงานสาธารณสุข 7 4.00 257,000 0.82 สำนักปลัด 
  6.2 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 1.71 45,000 0.14 กองสวัสดิการฯ 

  6.3 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

10 5.71 731,318 2.32 สำนักงานปลัด 

  6.4 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 1.14 53,000 0.17 กองการศึกษาฯ 

  6.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.57 10,000 0.03 สำนักปลัด 
รวม 23 13.14 1,096,318 3.48 - 

รวมทั้งหมด 175 100.00 31,500,000 100.00 - 

 

 



 
 

๗ 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

บัญชีแผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 



 
 

๘ 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองอินทร์  อำเภอกู่แก้ว  จงัหวัดอุดรธาน ี

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมดำเนินการ
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ไฟป่า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการป้องกันไฟป่า งบประมาณ  
 35,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน 
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการ พาทำ นำทาง สร้าง
จิตสำนึก ร่วมพัฒนาบ้านเมือง 
(Big Cleaning Day) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามโครงการโครงการ พาทำ นำ
ทาง สร้างจิตสำนึก ร่วมพัฒนา
บ้านเมือง (Big Cleaning Day) งบ     
ประมาณ 30,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            



 
 

๙ 

 

แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค
. 

พ.ย ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

4 ค่าสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
งบประมาณ  5,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

5 วัสดุทางการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธ์
กล้าไม้พร้อมปุ๋ยอินทรีย์ งบประมาณ  
5,0๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการคลองสวยน้ำใส เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามโครงการคลองสวยน้ำใส  
งบประมาณ   ๕,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
งบประมาณ   20,00๐  บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

8 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
งบประมาณ   10,00๐  บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
งบประมาณ   20,00๐  บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำนวน 9 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 135,000 บาท 



 
 

๑๐ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม   และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการจัดการดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ/จัดจ้างรบัรองต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม ค่า
จัดซื้อ/จัดจ้างคา่รับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 16,000 บาท  

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            

2 ค่าพวงมาลัย กระเข้าดอกไม้
และพวงมาลาสำหรับพิธีการวัน
สำคัญต่างๆ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั  ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา
สำหรับพิธีการตา่งๆ ตามวาระและโอกาสที่
จำเป็นและมีความสำคัญ งบประมาณ 
4,000 บาท 

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            

3 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ การจัด
งานรัฐพิธีและพระราชพิธีตา่ง ๆ งบประมาณ 
3,000 บาท 

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            

4 โครงการจัดกิจกรรมในการ
ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนหรือ
อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธแีละพระราช
พิธีต่างๆ งบประมาณ 3,000 บาท 

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            



 
 

๑๑ 

 

5 โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยดึ
เหนี่ยวและเป็นศนูย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทัง้ชาติ 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่
ยึดเหนี่ยวและเป็นศนูย์ตั้งไว้จิตใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ  งบประมาณ 
5,000 บาท 

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            

6 โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม 
ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
โดยเน้นการมี7สว่นรวมของ
ประชาชนในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแ้จงทำความ
เข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉนัท์ โดยเนน้
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน งบประมาณ 3,000 บาท 

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            

7 โครงการร่วมงานวนัที่ระลึกการ
ก่อตั้งเมืองอุดรธานี 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานโครงการ
ร่วมงานวนัที่ระลึกการก่อตั้งเมอืง
อุดรธานี งบประมาณ 10,000 บาท  

 
 

อบต. 

 
 

สำนักปลัด 

            

8 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
กู่แก้วเพื่อจัดขบวนแห่พาน
บายศรีงานทุ่งศรีเมือง 

 

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
กู่แก้วเพื่อจัดขบวนแห่และพานบายศรีในงาน
ประจำปีทุ่งศรีเมือง
อุดรธานี ประจำปี งบประมาณ 10,000 
บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

9 อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด 
จังหวัดอุดรธาน ี

เพื่ออุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด 
จังหวัดอุดรธาน ี
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 
 

๑๒ 

 

 
แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  งบประมาณ  10,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

11 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณ 25,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

12 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ืออุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
งบประมาณ 1,537,200 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์  งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓ 

 

แผนงานการศึกษา(ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  งบประมาณ  731,975  
บาท 
   1. ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเดก็เล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง  ตั้ง
ไว ้ 437,325   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

    2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ตั้ง
ไว ้  144,500   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

3. ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กเลก็ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง   ตั้งไว้   11,000  บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

   4. ค่าอุปกรณ์การเรยีน สำหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง  ตั้ง
ไว ้ 11,000  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

   5. ค่าเครื่องแบบนักเรยีน สำหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง   ตั้ง
ไว ้16,500  บาท   อัตราคนละ 300 บาท/
ปี   

อบต. กอง
การศึกษา 

            

  6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 แห่ง    ตั้ง
ไว ้ 23,650 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

    7. ค่าสนับสนุนกิจกรรมการศกึษาเด็กก่อน
วัยเรียน   ตั้งไว้   20,000  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            



 
 

๑๔ 

 

15 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งบประมาณ 300,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ตำบลต้านภัยยาเสพติด 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณตีำบลต้านภยัยา
เสพติด“โนนทองอินทร์เกมส์ ครั้ง
ที ่20 ประจำป ีพ.ศ. 2565  งบประมาณ 
80,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

17 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา
ปรางค์กู่แก้วเกมส ์

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม 
โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาปรางค์กู่แก้ว
เกมส์ งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

18 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีบุญเดือนหก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีบุญเดือนหก 
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

19 โครงการอนุรักษส์่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการอนุรักษส์่งเสริมศลิปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญหาท้องถิ่น  
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

20 โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมประเพณีลอย
กระทง ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน 20 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด  2,838,175 บาท 



 
 

๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
งบประมาณ 15,000 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

2 โครงการอบรมอาชีพ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการอบรมอาชีพ  งบประมาณ        
3๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  จำนวน  2 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 45,๐๐๐  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๖ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้ง เพื่อสร้างความเป็น 
  ศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านเหล่าสวนกล้วย 
 ม.6 - ป่าช้าบ้านเหล่าสวนกล้วย  
ม.7 งบประมาณ  265,000   บาท  
 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าส่อง
สว่าง ทั้ง 8 หมู่บ้าน งบประมาณ                
105,000  บาท  

ทั้ง 8 
หมู่ 
บ้าน 

กองช่าง             

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
 

(1) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน สามารถให้ใช้งานได้ตามปกติ  
 (2) คำบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน ต้ัง
ไว้ 250,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.โนนทอง
อินทร์   

ทั้ง 8 
หมู่ 
บ้าน 

กองช่าง             



 
 

๑๗ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น ไม ้สีน้ำ สีน้ำมัน ทิน
เนอร ์อิฐ หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ฯลฯ และ
อ่ืนๆ งบประมาณ 20,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 52,000 บาท 

 

อบต. กองช่าง             

5 จัดซื้อเครื่องคอริ่ง เจาะพ้ืน
คอนกรีต 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอริ่ง เจาะพ้ืน
คอนกรีต จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณ 33,000 บาท 

 

อบต. กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างขยายถนน  
คสล. บ้านโนนทองอินทร์  หมู่
ที ่ 4 

 

โครงการก่อสร้างขยายถนน  คสล.   บ้าน
โนนทองอินทร์   หมู่ที่  4  งบประมาณ 
270,000 บาท 

 

อบต. กองช่าง             

 
 
 



 
 

๑๘ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในบ้านหัวหนอง   หมู่ที ่ 
8 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ภายในบ้าน
หัวหนอง   หมู่ที่  8 งบประมาณ 
270,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายรอบหนองเหนี่ยว  บ้าน
หัวหนอง  หมู่ที ่ 3 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายรอบ
หนองเหนี่ยว  บ้านหัวหนอง  หมู่ที ่ 3 
งบประมาณ 270,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายหนองธูป  บ้านเหล่าสวน
กล้วย  หมู่ที ่ 7 

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหนอง
ธูป  บ้านเหล่าสวนกล้วย  หมู่ที ่ 7 
งบประมาณ 270,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ 2- 
บ้านหนองอิอู เขต ตำบล
หนองหลัก อ.ไชยวาน          
จ.อุดรธานี 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่า
สวนกล้วย หมู่ที่ 2- บ้านหนองอิอู เขต 
ตำบลหนองหลัก อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 
งบประมาณ 270,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 3 - 
บ้านวังแข้ หมู่ที่ 5 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านหัว
หนอง หมู่ที่ 3 - บ้านวังแข้ หมู่ที่ 5 
งบประมาณ 304,450 บาท 

อบต. กองช่าง             

 
 
 



 
 

๑๙ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

12 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ  คสล.  บ้านยาง  หมู่ที ่  
1 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล.  
บ้านยาง  หมู่ที ่  1 งบประมาณ 
206,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

13 โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล
พร้อมขยายท่อประปา  บ้าน
วังแข้  หมู่ที ่ 5 

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมขยายท่อ
ประปา  บ้านวังแข้  หมู่ที ่ 5 งบประมาณ 
270,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

14 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วย
หมากฮิน บ้านยาง หมู่ 1 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายห้วยหมากฮิน 
บ้านยาง หมู่ 1 งบประมาณ 64,000 
บาท 

อบต. กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จำนวน  14 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 2,969,45๐  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๐ 

 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านเมือง และการบริหาร 
 
แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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  72,๐๐๐  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเป็นเงนิเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ 
งบประมาณ  6,164,8๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

3 เบี้ยความพิการ 
 

จ่ายเป็นเงนิเบี้ยยังชีพความพิการ 
งบประมาณ  1,670,4๐๐  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  4,000 บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

7 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพ งบประมาณ  ๘3,๐๐๐  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 



 
 

๒๑ 

 

แผนงานงบกลาง (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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  50,๐๐๐  บาท 

- กอง
สวัสดิการ 

            

9 สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
งบประมาณ  38,148  บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

10 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.) 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ช.ค.บ.) งบประมาณ 268,200 
บาท 

- สำนักงาน
ปลัด 

            

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

สำหรับผูบ้ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาฯ 
งบประมาณ 1,707,120 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

12 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินเพิ่มพเิศษ เงิน
ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
พนักงานจ้างงบประมาณ 2,475,200 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

13 ค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
กรณีพิเศษ  งบประมาณ 500,000 บาท 

อบต สำนักงาน
ปลัด 

            

 

 



 
 

๒๒ 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ

อนุกรรมการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ,คณะกรรมการเปิดซอง,ตรวจ
รับงานจ้าง งบประมาณ   10๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

15 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอก
เวลาราชการ 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

16 ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเชา่บา้นให้แก่พนักงานส่วน
ตำบล งบประมาณ   10,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ลัด 

            

17 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

18 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ   5๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พักในการเดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 45,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

20 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรมและสัมมนา 
งบประมาณ  58,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

21 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง 
งบประมาณ  30๐,000   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

                 
                 



 
 

๒๓ 

 

      แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ (1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้ง

ไว ้65,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทำสื่อ
ประชาสมัพันธ์ การโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตำบล จำนวน 65,000 บาท  

 (2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว ้10,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงานในการทำ
สิ่งของต่างๆ เช่นค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้าง
เหมากำจดัสิ่งปฏิกลู  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
กำจัดยุง  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆหรืองานท่ี
มีลักษณะเดยีวกัน ซึ่งมิใช่การประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือสิ่งกอ่สร้าง 

(3) ค่าจ้างในการสำรวจความพึงพอใจ ตั้ง
ไว ้18,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาองค์กรหรอืสถาบันท่ี
เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ซึ่งนำมาใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  

 (4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานท่ีราชการ ตั้งไว้ 72,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการรักษาความ

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

 
 

 

 

 

           



 
 

๒๔ 

 

ปลอดภัยอาคารสถานท่ีราชการทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคารสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(5) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร
สำนักงาน ตั้งไว้ 72,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการใหผู้้รับจ้างทำ
ความสะอาดสถานท่ีราชการทั้งภายในและ
ภายนอกอาคารสำนักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้ง
ไว ้46,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  

23 โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอบต.และ
ผู้นำภาคเีครือข่ายของอบต.โนน
ทองอินทร์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด อบต.และผู้นำ
ภาคีเครือข่ายของอบต.โนนทองอินทร์
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

24 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม 
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดทำแผน
ชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจดัประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นงบประมาณ         
๑2,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

25 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
และพัฒนาองค์ความรู้แกบุ่คลากร
ในสังกัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาองค์
ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนทองอินทร์ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            



 
 

๒๕ 

 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
26 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นวัสดงุานบา้นงานครัว จำนวน 

15,000 บาท 
อบต. สำนักงาน

ปลัด 
            

27 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน งบประมาณ   8๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

28 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง งบประมาณ   1๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

29 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิง งบประมาณ  73,652   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

30 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดอุุปกรณ์
เกี่ยวกับการโฆษณา 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐   บาท 

อบต สำนักงาน
ปลัด 

            

31 วัสดุไฟฟา้และวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวทิยุ วัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง  งบประมาณ 8,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

32 วัสดุคอมพวิเตอร ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุ
คอมพิวเตอร์ งบประมาณ  3๐,๐๐๐   บาท 

อบต สำนักงาน
ปลัด 

            

33 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้สำหรับองค์การบริหารส่วน
ตำบล งบประมาณ  ๑0๐,๐๐๐ บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

34 ค่าน้ำประปา เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา 
งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

35 ค่าบริการโทรศัพท ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพทท์ี่ใช้ภายในสำนักงาน 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 



 
 

๒๖ 

 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ

กระจก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตูบ้านเลื่อนแบบกระจก
ทรงสูง จำนวน 12,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

37 ตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้น
แฟ้ม 40 ช่อง 

 

 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบมีที่กั้น
แฟ้ม 40 ช่อง  จำนวน 11,000 บาท  

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

38 โต๊ะประชุมขาเหล็ก 
 

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโตะ๊ประชมุขา
เหล็ก จำนวน 15 ตัว   จำนวน 105,000 
บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

39 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
 

  

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อผ้ามา่นพร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 50,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

40 ค่าบริการไปรษณีย ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่ง คา่ซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์อากร ค่าพสัดุไปรษณยี์ 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

41 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการจัดทำเว๊ปไซต์  
ดูแลระบบเวป๊ไซต์ คา่เช่าเซฟเวอร์ ค่าจด
ทะเบียนโดเมน และค่าใช้จา่ยอืน่ๆ
งบประมาณ  7๐,๐๐๐  บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

42 เก้าอ้ีบุนวม 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้บุนวม มีพนัก
พิง จำนวน  43  ตัว   จำนวน  29,670 
บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 



 
 

๒๗ 

 

แผนงานการบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

 
 

 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ไร้
สาย จำนวน 3,500 บาท  

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

44 ตู้เย็น 
 

 
 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น
จำนวน 1 ตู้ ราคา 8,500 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

45 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 
 

  

เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In one สำหรับ
สำนักงาน  จำนวน 2 เครื่อง  จำนวน  
34,000 บาท  

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

46 ค่าจัดซื้อ 
เครื่องพิมพ์ 
 

 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) งบประมาณ 
7,500 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

47 อุดหนุนเทศบาลตำบลคอน
สาย โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) 
อำเภอกู่แก้ว ประจำปี
งบประมาณ 2565 

เพ่ืออุดหนุนเทศบาลตำบลคอน
สาย โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)อำเภอกู่
แก้ว ประจำปี
งบประมาณ 2565  จำนวน 35,000  
บาท      

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

    



 
 

๒๘ 

 

แผนงานการบริหารงานคลัง 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานส่วนตำบล 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
พนักงานจ้าง งบประมาณ 1,848,360บาท 

อบต. กองคลัง             

49 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

50 เงินค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท  

อบต. กองคลัง             

51 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พัก ในการ 
เดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 15,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

52 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ   20,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

53 โครงการอบรมหลักสูตรการ
จัดทำแผนที่ภาษ ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานตาม
โครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนที่ภาษี 
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กองคลัง             

54 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ 40,000 บาท 

อบต. กองคลัง             

55 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งบประมาณ   2๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองคลัง             

56 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุงาน
บ้านงานครัว งบประมาณ   15,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

 



 
 

๒๙ 

 

แผนงานการบริหารงานคลัง (ตอ่) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา 

งบประมาณ  13,๐๐๐  บาท  
อบต. กองคลัง             

58 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ   5๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

59  
เก้าอ้ีนั่งทำงานผู้บริหาร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำหรับนั่ง
ทำงานบริหาร จำนวน  1 ตัว คุณลักษณะ
พ้ืนฐานตามท้องตลาด ราคาตามราคา
งบประมาณ   5,๐๐๐   บาท 

อบต. กองคลัง             

60 จัดซื้อ 
โต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
ขนาด 5 ฟุต จำนวน  4 ตัว 
งบประมาณ   32,๐๐๐   บาท 

 

อบต. กองคลัง             

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 

 

แผนงานการบริหารงานเก่ียวกบัการศึกษา  
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
สำหรับพนักงานจา้ง  
งบประมาณ 923,400 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

62 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสำหรับข้าราชการครู 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินเพิ่ม
สำหรับผดด.งบประมาณ 1,964,600 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

63 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   35,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

64 ค่าจ้างเหมาตำแหน่งผูช้่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาตำแหน่งผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก งบประมาณ  216,๐๐๐  บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

65 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเชา่ที่พัก ในการ 
เดินทางไปราชการ 
งบประมาณ 25,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

66 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
งบประมาณ   4๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

67 ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 
งบประมาณ 30,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

68 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
งบประมาณ   25,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

69 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
งบประมาณ 8,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            



 
 

๓๑ 

 

แผนงานการบริหารงานเก่ียวกบัการศึกษา (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 วัสดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 

งบประมาณ 35,000 บาท 
อบต. กอง

การศึกษา 
            

71 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณา 
งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท  

อบต. กอง
การศึกษา 

            

72 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ 50,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

73 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก งบประมาณ 60,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

74 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 
งบประมาณ 1,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

75 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเก่ียวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ต ค่าเซฟเวอร์ ค่าจดทะเบียน
โดเมนเนมและคา่สื่อสาร อ่ืน ๆ งบประมาณ 
33,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

76 จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์
สำนักงาน 

 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ALL In one สำหรับ
สำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 
17,000  บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

77 เก้าอ้ีสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ
ละ 2,000 บาท จำนวน 4,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            



 
 

๓๒ 

 

แผนงานการบริหารงานเก่ียวกบัการศึกษา (ต่อ) 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

จูง 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง
เคลื่อนที ่แบบลาก
จูง   15" จำนวน 4 เครื่องๆ
ละ 8,500 บาท  
จำนวน 34,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

79 ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากำจัดสิ่ง
ปฏิกูล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 4 แห่ง  จำนวน 3,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

80 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์การโฆษณาและเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรมของกองการศึกษา และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  5,000 
บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล  
งบประมาณ 774,480 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

82 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัคร
บริบาล งบประมาณ   ๑20,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

83 ค่าตอบแทนนอกเวลา เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
ของพนักงาน/พนักงานจา้ง 
งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

84 ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ   ๒๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

85 ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเข้าเล่มเข้าปก
หนังสือ งบประมาณ  5,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

86 ค่าฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
ในการฝึกอบรมและสัมมนา 
งบประมาณ  3๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

87 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ งบประมาณ   2๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
 



 
 

๓๔ 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์(ต่อ)  
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

งบประมาณ  37,๐๐๐  บาท 
อบต. กอง

สวัสดิการ 

            

89 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน งบประมาณ  15,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

90 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
งบประมาณ  ๒5,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

91 จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจดัซื้อเก้าอีส้ำนักงาน 
งบประมาณ 2,000 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

92 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 
บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

93 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานเลื่อน
แบบกระจก จำนวน 11,300 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล  
งบประมาณ 1,200,920 บาท 

อบต. กองช่าง             

 
 



 
 

๓๕ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)  
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เวลาราชการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการปฏบิัติงานนอก
เวลาราชการ งบประมาณ   ๕,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

96 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
งบประมาณ  5,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

97 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไป
ราชการ งบประมาณ   1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

98 ค่าฝึกอบรมและสัมมนา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 
ในการฝึกอบรมและสัมมนา  
งบประมาณ  1๐,๐๐๐  บาท 

อบต. กองช่าง             

99 วัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน  งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

100 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ งบประมาณ  2๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

101 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 
งบประมาณ  ๑๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

102 วัสดุอื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุอื่น 
จำนวน 10,000 บาท 

อบต. กองช่าง             

 
 
 
 



 
 

๓๖ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)  
ลำดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
งบประมาณ  40,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

104 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร ่
งบประมาณ  2,๐๐๐   บาท 

อบต. กองช่าง             

105 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

อบต. กองช่าง             

106 ค่าจัดซื้อ 
เครื่องปรับอากาศ 

 เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เครื่องปรับอากาศ งบประมาณ  239,8๐๐   
บาท 

อบต. กองช่าง             

107 ค่าจัดซื้อ 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบ
กระจก 

เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อ 
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก
งบประมาณ 11,300 บาท 

อบต. กองช่าง             

 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ประจำตำแหน่ง สำหรับพนักงานส่วนตำบล  
งบประมาณ 359,400 บาท 

              

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร  จำนวน  107  โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 23,589,350 บาท 

 



 
 

๓๗ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การส่งเสริมความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 15,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการ
จิตอาสาภัยพบิัติ ประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร
ทบทวน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงานตาม
โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หลักสูตรทบทวน งบประมาณ 
40,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
และจัดกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดสากล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินการตาม 
โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธแ์ละจัด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพตดิสากล 
งบประมาณ 3,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 



 
 

๓๘ 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการสนับสนุนศูนย์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตำบลโนนทองอินทร์ 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตำบลโนนทองอินทร์ งบประมาณ   
28,318   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  โครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
งบประมาณ   ๓5,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

8 โครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  โครงการรณรงค์ป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
งบประมาณ   ๓5,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

9 ค่าสนับสนุนการดำเนินงาน
กิจกรรมเพ่ือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ  1๐,๐๐๐   บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

10 วัสดุดับเพลิง เพ่ือจ่ายค่าวัสดุดับเพลิง จำนวน 20,000 
บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            



 
 

๓๙ 

 

แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

11 โครงการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคไข้เลือดออก งบประมาณ 
20,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

12 โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 

 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 งบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

13 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

14 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 30,000 
บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

 

 

 

 

. 



 
 

๔๐ 

 

แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พ้ืนที่ 
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

15 โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ตาม 
โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ งบประมาณ 7,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

16 อุดหนุนโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ 160,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

17 รณรงค์/ป้องกัน ปฏิบัติการให้
ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ/
โรคอุบัติใหม่ 

โครงการรณรงค์/ป้องกัน ปฏิบัติการให้
ความรู้การป้องกันโรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ 
จำนวน 25,000 บาท 

อบต. สำนักงาน 
ปลัด 

            

 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ทองอินทร์ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน
โครงการกิจการศูนย์กีฬาตำบล 
งบประมาณ 5,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

19 วัสดุกีฬา เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา  
งบประมาณ 48,000 บาท 

อบต. กอง
การศึกษา 

            

 

 



 
 

๔๑ 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติอำเภอกู่แก้ว 
เพ่ืออุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติ
อำเภอกู่แก้วงบประมาณ 10,000 บาท 

อบต. สำนักงาน
ปลัด 

            

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่
หน่วย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการป้องกันโรคเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน

โครงการป้องกันโรคเอดส ์
งบประมาณ  1๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

22 โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาท
สตรี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 
15,000 บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

23 โครงการอบรมผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการดำเนินโครงการ 
อบรมผู้สูงอายุ งบประมาณ 2๐,๐๐๐   บาท 

อบต. กอง
สวัสดิการ 

            

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   จำนวน  23  โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด 1,096,318 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 1-6 จำนวน ทั้งหมด  175 โครงการ  จำนวนเงินทั้งหมด  31,500,000 บาท 

 


