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ส ำนักงำนปลัด 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

เรื่อง  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
.............................................. 

  
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเก่า    เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  และเพ่ือให้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยได้ผ่านขั้นตอนการ
จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๘   แล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว  จึงไดป้ระกาศใช้แผนด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า      
 
 ทั้งนี้       ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๕   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

ว่าที่ร้อยโท        
                      (ดนัย  สุริโยภาส) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 
 แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2562  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็น
แผนด าเนินงาน  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ  2562  เพ่ือใช้ใน
การควบคุม   ติดตาม   และประเมินผลของผู้บริหารท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า   ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

เก่า          คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  และเจ้าหน้าที่ทุก
ส่วนราชการ   ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ที่ให้
ความร่วมมือในการจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า   ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีขอขอบคุณมา  ณ   โอกาสนี้ 
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
 



สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ส่วนที่  1 บทน ำ 

1.1 บทน า          1 
1.2 วัตถุประสงค์          1 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       1 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน       4 

 
ส่วนที่  2 บัญชีโครงกำร / กิจกรรม 

2.1 บัญชีสรุปงบหน้าแผนการด าเนินงาน       5-6 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม        7-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 



 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม     แบบ  ผด. ๐๑ 
      2.1  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ      

     

ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน 
  ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ ด ำเนินกำร 
    ทั้งหมด   ทั้งหมด   

1.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี          
ส านักปลัด,กองคลัง,กองช่าง

,กองการศึกษาฯ,กอง
สวัสดิการฯ 

     1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 19.63 
     

30,676,800  53.47 
          

รวม 21 19.63    30,676,800  53.47   
2. ยุทธศำสตร์กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน           
    ๒.๑  แผนงานการรักษาในความสงบภายใน 8 7.48          484,000  0.84 ส านักปลัด 
            

รวม 8 7.48         484,000  0.84   
๓.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ           

   ๓.๑  แผนงานการศึกษา 17 15.89 
       
3,919,862  6.83 

กองการศึกษาฯ 

            
รวม 17 15.89      3,919,862  6.83   

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสำธำรณสุข           
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 4 3.74 585,000 1.02 ส านักปลัด 
            

รวม 4 3.74         585,000  1.02   
      



 
 

      

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงำน 
  ที่ด ำเนินกำร ของโครงกำร งบประมำณ ของงบประมำณ ด ำเนินกำร 
    ทั้งหมด   ทั้งหมด   

๕.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม           

     ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 6.54 
     
16,753,200  29.20 กองสวัสดิการฯ 

    5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 6.54          290,000  0.51   
            

รวม 14 13.08    17,043,200  29.71   
๖.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน           
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 8 7.48          584,500  1.02 กองช่าง 

     6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 17.76 
       
3,392,250  5.91   

            
รวม 27 25.23      3,976,750  6.93   

7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬำ           
     ๗.๑  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 10.28          528,000  0.92 กองการศึกษาฯ 
            

รวม 11 10.28         528,000  0.92   
๘.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและสำนต่อ
แนวทำง           
พระรำชด ำริ         ส านักปลัด 
     ๘.๑  แผนงานการเกษตร 5 4.67          160,000  0.28   

รวม 5 4.67         160,000  0.28   
รวมทั้งสิ้น 107 100    57,373,612  100   



1.  ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี
     1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 งบบุคลากร เงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม

ต่างๆ  เงินประจ าต าแหน่งคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

14,080,720 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

2 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค

9,047,662 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ 2,684,750    อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

4 งบรายจ่ายอืน่ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัย 
ประเมินผลหรือส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ

20,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

5 งบเงินอดุหนุน อดุหนุนส่วนราชการต่างๆ 1,865,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 194,220 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก 

อบต.  สมาชิกสภาฯแทนต าแหน่งที่
วา่ง

300,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

8 สมทบกองทุนประกนัสังคม สมทบกองทุนประกนัสังคม 167,540 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
9 โครงการจัดกจิกรรมตาม

นโยบายเร่งด่วนของรัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 20,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

200,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

7
แบบ  ผด. ๐๒
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาองค์กรความรู้
ค่าจัดฝึกอบรมเพื่อพฒันาองค์กร 20,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

12 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี 100,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

13 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 330,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

อบต.บ้านเกา่

14 ค่าเช่าพื้นที่บริการอนิเตอร์เน็ต จัดพื้นที่บริการทางอนิเตอร์เน็ต 7,000 อบต.บ้านเกา่ อบตบ้านเกา่

15 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

16 คืนเงินค่าปรับผิดสัญญา
โครงการประปาหมู่บ้าน

คืนเงินค่าปรับผิดสัญญาโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

87,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

17 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพและศึกษาดูงาน

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ และศึกษาดูงาน

350,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

อบต.บ้านเกา่

18 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

787,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

19 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย

225,908 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

20 ค่าบริการไปษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ 10,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

21 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล ประชุมประชาคมต าบลบ้านเกา่
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์
แผนพฒันาสามปี

30,000 ทั้ง  13  หมู่บ้าน ส านักปลัด

8
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2. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
    ๒.๑  แผนงานการรักษาในความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 การป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

จราจร
ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 40,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

2 ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

200,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกนัภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย

ฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกนัภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

50,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

ส านักปลัด

4 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จัดซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 50,000 ภายใน อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

๕ วสัดุเคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 ภายใน อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

6 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด
7 วสัดุอืน่ๆ จัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ 30,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด
8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

64,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

๓.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา
   ๓.๑  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ จัดกจิกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ 50,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อาหารเสริมนม จัดซ้ืออาหารเสริมนม 977,262 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

- ท าสัญญา และโรงเรียนในเขต
- ด าเนินการตามสัญญา รับผิดชอบอบต.
- ติดตามประเมินผล

3 โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

588,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

4 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.บ้านเกา่

โครงการปฐมนิเทศศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.บ้านเกา่

5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

5 135,600 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา
รับผิดชอบอบต.

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้

20,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

7 อดุหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่ออดุหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนในเขตต าบลบ้าน
เกา่

1,600,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

8 โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวติ

จัดท าโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวติ

40,000 โรงเรียนในเขต 
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน,ค่าอปุกรณ์การ
เรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่า
กจิกรรมพฒันาผู้เรีน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อปุกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน,ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรีน)



ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 โครงการสืบสานงานประเพณี

และวนัส าคัญต่างๆของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

จัดท าโครงการสืบสานงาน
ประเพณีและวนัส าคัญต่างๆของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

30,000 โรงเรียนในเขต 
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน)

จัดเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน 
(รายหัว)

204,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเกา่

กองการศึกษา

11 โครงการแข่งขันประกวดมุม
ประสบการณ์ของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

จัดท าโครงการแข่งขันประกวดมุม
ประสบการณ์ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

20,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเกา่

กองการศึกษา

12 โครงการนิทัศการแสดงผลงาน
ด้านวชิาการของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

จัดท าโครงการนิทัศการแสดง
ผลงานด้านวชิาการของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเกา่

กองการศึกษา

13 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ

อบต.บ้านเกา่

14 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กต าบลบ้านเกา่

20,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเกา่

กองการศึกษา

15 โครงการติดต้ังแผงเหล็กดัด
หน้าต่าง ศพด.บ้านเกา่-บ้านน้อย

เพื่อติดต้ังแผงเหล็กดัดหน้าต่าง 
ศพด.บ้านเกา่-บ้านน้อย

150,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอง
๕การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

กองการศึกษา
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เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ใน
ศูนย์พฒันาด็กเล็กต าบลบ้านเกา่
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ศพด.บ้านวงัโป่ง
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านวงั
โป่ง

50,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านวงัโป่ง

กองการศึกษา

17 โครงการปรับปรุงห้อง
รับประทานอาหาร ศพด.บ้าน
สระพงั

เพื่อปรับปรุงห้องรับประทานอาหาร
 ศพด.บ้านสระพงั

20,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านสระพงั

กองการศึกษา

4.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสขุ
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการควบคุมและป้องกนั

โรคไข้เลือดออก
ควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่รับผิดชอบ อบต.บ้านเกา่

150,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัข
บ้า

55,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

3 เงินอดุหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการ
พระราชด าริ

เพื่ออดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
จ านวน ๑๓ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐
 บาท ตามโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

260,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

4 สมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต าบล(สปสช.)

ตามโครงการของ สปสช. 120,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด
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๕.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคม
     ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน

ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติ

30,000 ต าบลบ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

2 โครงการต้านภัยหนาว โครงการต้านภัยหนาว 94,000 ต าบลบ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

3 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร
ผู้ดูแลผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส   ผู้
ไร้ที่พึ่ง

เงินช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร
ผู้ดูแลผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง

30,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

4 อดุหนุนเหล่ากาชาดจังหวดั
นครราชสีมา

ตามโครงการของเหล่ากาชาดจังหวดั 5,000 จังหวดันครราชสีมา
กองสวสัดิการ

สังคม
5 เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,487,000 อบต.บ้านเกา่

กองสวสัดิการ
สังคม

6 เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พกิาร เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 2,083,200 อบต.บ้านเกา่
กองสวสัดิการ

สังคม
7 เงินช่วยเหลือเบื้อยังชีพผู้ป่วย

เอดส์
เงินช่วยเหลือเบื้อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 อบต.บ้านเกา่

กองสวสัดิการ
สังคม
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    5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษา

ท างานระหวา่งปิดภาคเรียน
เพื่อจ้างเด็กนักเรียน-นักศึกษา
ท างานระหวา่งปิดภาคเรียน

20,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อจัดท าโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด

20,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

๓ โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะและจัดเกบ็ขยะมูลฝอย

เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะและจัดเกบ็ขยะมูลฝอย

20,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

4 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพและศึกษาดูงาน
แกนน าสตรีและกลุ่มอาชีพ

เพื่อจัดท าโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพและศึกษาดูงานแกน
น าสตรีและกลุ่มอาชีพ

140,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลบ้านเกา่

เพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลบ้านเกา่

30,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

6 โครงการสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์

เพื่อจัดท าโครงการสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกนัอย่างสมานฉันท์

30,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะ
ส้ันต าบลบ้านเกา่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันต าบลบ้าน
เกา่

30,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม
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๖.   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินอบต.บ้านเกา่
40,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

2 ค่าจ้างเหมาคนเกบ็ขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเกบ็ขยะ 168,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

3 ค่าวสัดุเชือ้เพลิงและ
น้ ามันหล่อล่ืน

ค่าวสัดุเชือ้เพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 50,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

4 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

๕ ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับ
รถบรรทุกขยะ

96,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

6 ค่าวสัดุกอ่สร้าง ค่าวสัดุกอ่สร้าง 100,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

7 ค่าจ้างเหมาคนงานในกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานใน
กองช่าง

108,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

8 ค่าครุภัณฑ์กอ่สร้าง ค่าครุภัณฑ์กอ่สร้าง 12,500 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

     6.2  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงกอ่สร้าง
เพื่อปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอ่สร้างที่
คาดการณ์ไม่ได้

194,450 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

2 ค่าจ้างออกแบโครงการกอ่สร้าง
ของอบต.บ้านเกา่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบ
โครงการกอ่สร้างของอบต.บ้านเกา่

5,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินชดเชยงานกอ่สร้างตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยงานกอ่สร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK)

82,800 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๑ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๒ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๔ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 100,000 หมู่ที่ ๕ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
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โครงการวางท่อข้ามห้วยล า
เชียงไกร (เส้นห้วยใต้)

โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล.รูปตัวยูภายในหมู่บ้าน

๔

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายโนนสะเดา-
หมู่บ้านล าเชียงไกร

5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นมะเริงเชือ่มบา้นเก่า

๖

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีย
เสริมเหล็กสายบ้านกลาง-บ้าน
เกา่

7

8



ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
9 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๖ กองช่าง

- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

10 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

๑๑ ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๘ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

12 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๙ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

13 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๑๐ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

14 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 110000 หมู่ที่ ๑๑ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
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โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายศาลตาปู่

โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าคสล.ภายในหมู่บ้าน

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายบุญเติม 
เกยีกขุนทด

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายเลียบก าแพงวดั

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชัยพนัเชือ่มป่า
ไผ่หัวนาดง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนางบุญร่วม
 มิกขุนทด



ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150000 หมู่ที่ ๑๒ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

16 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150000 หมู่ที่ ๑๓ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

17 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 43,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

18 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 1,000,000 ทั้ง  13  หมู่บ้าน กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

19 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 250,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
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โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบริเวณ อบต.
บ้านเกา่

โครงการซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลบ้านเกา่

โครงการกอ่สร้างบันไดทางขึน้
บริเวณ อบต.บ้านเกา่

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านเกา่-บ้าน
กลาง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายสระน้ าวดัวงัโป่ง



7.  ยุทธศาสตร์การพฒันา ศาสนา วฒันธรรมประเพณีและกฬีา
     ๗.๑  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดแข่งขันกฬีาบ้านเกา่

เกมส์
ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา

2 จัดซ้ือวสัดุกฬีา ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 50,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนนักกฬีาเข้า
แข่งขันในระดับต าบล

ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 30,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

จัดงานฉลองชัยท้าวสุรนารี 3,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 60,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีเทศน์
มหาชาติ

จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุ

30,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

9 โครงการประเพณีสรงน้ า
พระพทุธรูปโบราณ

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระพทุธรูป
โบราณ

25,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

10 โครงการประเพณีสรงน้ าพระ
ใหญ่ บุญบั้งไฟเดือนหก

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระใหญ่
บุญบั้งไฟเดือนหก

30,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ยาวชนและเด็ก

จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน

50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

๘.   ยุทธศาสตร์การพฒันาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชด าริ
     ๘.๑  แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กจิกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเพิ่มผลผลิตและ

คุณภาพทางการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ่มผลผลิตและคุณภาพทางการ
เกษตร

50,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

2 โครงการจัดท าจุดบริการและ
ถ่ายทอดสด-สาธติ
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าจุดบริการและถ่ายทอดสด-
สาธติเทคโนโลยีการเกษตร

30,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

3 โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

30,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

4 วสัดุการเกษตร เพื่อจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 10,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

5 โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.

40,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด
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