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ค าน า 
 แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2564  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็น
แผนด าเนินงาน  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือใช้ใน
การควบคุม ติดตาม  และประเมินผลของผู้บริหารท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า          
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน
ราชการ   ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ที่ให้ความ
ร่วมมือในการจัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณมา ณ   โอกาสนี้ 
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ส่วนที่   1 
1.1  บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอ่ืน 

ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการ

บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางใน

การจัดท าดังนี ้

1.   เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action  plan) 
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรหนึ่งจึงจัดท าแผนการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประจ าปี 2564 

1.2   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ 2564 
 2.  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 4.  ช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

1.3    ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินการ
ให้ด าเนินงานตามระเบียบ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้ 



 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
จากขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงานการข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมไิด้ดงันี ้

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

       

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท า 

แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

       

 

 

 

 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

             ประกาศใช ้



ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงาน  ต้องท าให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่ง ส าหรับ
เทศบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบให้นายอ าเภอได้ เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งให้จังหวัดทราบ 

ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง ให้เป็น 
อ านาจของนายอ าเภอ การแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

  แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวม รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
  1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan)  

2) จัดท าหลังจากที่ได้มีการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3) แสดงถึงเป้าหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการ 

ด าเนินงานจริง  
4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรืออ าเภอ
แบบบูรณาการ 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ 2 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1  บทน า 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 

ขั้นตอนที่ 3 ประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ 



ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ......................................ประจ า
ปี...........  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 1.  ผู้บริหารสามารถใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ 
 2.  ผู้บริหารสามารถจัดการงานงบประมาณ  เพ่ือการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.  สภาท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลของผู้บริหารได ้

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/

กิจกรรม 
 
 



ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม     แบบ  ผด. ๐๑ 
      2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ            

ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 
  ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ 
    ทั้งหมด   ทั้งหมด   

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี           

     1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 25 15.72 38,399,000  47.83 ส านักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง,กอง
การศึกษาฯ,กอง

สวัสดิการฯ 

  

        
รวม 25 15.72 38,399,000  46.38   

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
    ๒.๑  แผนงานการรักษาในความสงบภายใน 10 6.29 546,000  0.68 ส านักปลัด 

       
รวม 10 6.29 546,000  0.68   

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา           
   ๓.๑  แผนงานการศึกษา 11 6.92 3,331,430  4.15 กองการศึกษาฯ 

           
รวม 11 6.92 3,331,430  4.02   

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข           
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 12 7.55 856,780 1.07 ส านักปลัด 
            

รวม 12 7.55 856,780  1.07   
            



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ หน่วยงาน 
  ที่ด าเนินการ ของโครงการ งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ 
    ทั้งหมด   ทั้งหมด   

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม           
     ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 3.77 15,238,000  18.98 กองสวัสดิการฯ 
    5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 4.40 410,000  0.51   
            

รวม 13 8.18    15,648,000  18.90   
๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน           
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 8 5.03 1,156,000  1.44 กองช่าง 
     6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 62 38.99 19,144,000  23.84   
            

รวม 70 44.03 20,300,000  24.58   

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา           
     ๗.๑  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 12 7.55 678,000  0.84 กองการศึกษาฯ 
            

รวม 12 7.55 678,000  0.82   
๘.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทาง           
พระราชด าริ         ส านักปลัด 
     ๘.๑  แผนงานการเกษตร 6 3.77 530,000  0.66   

รวม 6 3.77 530,000  0.64   
รวมทั้งสิ้น 159 100    80,289,210  100   

 
 



1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี+A1:R1A1:R16
     1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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  เงินเพ่ิมต่างๆ 

 เงินประจ าต าแหน่งคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง

16,236,660 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

2 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค

10,387,530 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ 5,418,000   อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
4 งบรายจ่ายอ่ืน ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย 

ประเมินผลหรือส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

20,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

5 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ 1,540,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 234,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก อบต.  

สมาชิกสภาฯแทนต าแหน่งท่ีว่าง
300,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

8 สมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนประกันสังคม 169,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
9 เงินสมทบกองทุนทดแทน มทบกองทุนทดแทน 7,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

10 โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐ

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 20,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

150,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

แบบ  ผด. ๐๒
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.
12 โครงการการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา

องค์กรความรู้
ค่าจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์กร 30,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

13 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 50,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 440,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวัด

อบต.บ้านเก่า

15 ค่าเช่าพ้ืนท่ีบริการอินเตอร์เน็ต จัดพ้ืนท่ีบริการทางอินเตอร์เน็ต 8,000 อบต.บ้านเก่า อบตบ้านเก่า

16 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 150,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

17 คืนเงินค่าปรับผิดสัญญาโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

คืนเงินค่าปรับผิดสัญญาโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

100,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

18 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน

ฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ และศึกษาดูงาน

450,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวัด

อบต.บ้านเก่า

19 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

100,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

20 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือสาธารณภัย

315,810 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

21 ค่าบริการไปษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ 5,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
22 โครงการฝึกอบรมสัมมนา

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม

30,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

23 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล
บ้านเก่า

ประชุมประชาคมต าบลบ้านเก่าเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนชุมชน

20,000 ท้ัง  13  หมู่บ้าน ส านักปลัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

24 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถโดยสาร 
(ดีเซล) 12 ท่ีน่ัง ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์

1,364,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

25 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล)
 ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์

854,000 อบต.บ้านเก่า กองคลัง

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ๒.๑  แผนงานการรักษาในความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 การป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร
50,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

150,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวัด

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวัด

ส านักปลัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.
5 ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกน้ า

อเนกประสงค์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์

96,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

10,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 ภายใน อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

8 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 ภายใน อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

10 วัสดุอ่ืนๆ จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด
11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

100,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
   ๓.๑  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

2 อาหารเสริมนม จัดซ้ืออาหารเสริมนม 871,880 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
- ท าสัญญา และโรงเรียนในเขต
- ด าเนินการตามสัญญา รับผิดชอบอบต.
- ติดตามประเมินผล

3 โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

661,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.
4 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเก่า
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเก่า

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

5 152,550 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา
รับผิดชอบอบต.

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้

30,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

7 อุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ืออุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขตต าบลบ้านเก่า

1,280,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

8 โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวิต

จัดท าโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวิต

40,000 โรงเรียนในเขต 
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

จัดเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน 
(รายหัว)

195,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเก่า

กองการศึกษา

10 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ

อบต.บ้านเก่า
11 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กต าบลบ้านเก่า
40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

เขตรับผิดชอบ อบต.
บ้านเก่า

กองการศึกษา

12

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน
,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรีน)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาท่ีใช้ในศูนย์
พัฒนาด็กเล็กต าบลบ้านเก่า
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ อบต.บ้านเก่า

150,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

100,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ตามโครงการพระราชด าริ

เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
จ านวน ๑๓ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

260,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน
ในการรู้จักป้องกันตนเองจากสาร
เสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนในการรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติด

24,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบล(สปสช.)

ตามโครงการของ สปสช. 158,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และจัดเก็บขยะมูลฝอย

เพ่ือจัดท าโครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย

30,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

7 โครงการผู้พิการสุขภาพดี 1. เพ่ือให้ผู้พิการได้รับการฟ้ืนฟูโดย
ญาติและผู้ดูแลอย่างถูกวิธี

31,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

2. เพ่ือให้ญาติและผู้ดูแลมีส่วนร่วมใน
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการ

3. เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่กับ
ครอบครัวอย่างมีความสุข
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.
8 โครงการอบรมการปฐมพยาบาล

เบ้ืองต้นและการช่วยเหลือชีวิตข้ัน
พ้ืนฐาน

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และการช่วยเหลือคืนชีพ (CBR)

40,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น
และช่วยเหลือคืนชีพ (CBR) ได้ถูกต้อง

9 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ
การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีพัฒนาการท่ีสมวัย

29,130 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

กองการศึกษา

2. เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการจากครอบครัวและ
ชุมชน3. เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะการดูแล
เด็กก่อนวัยเรียนให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
และครู

10 โครงการให้ความรู้เร่ืองปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเก่า - บ้านน้อย

1. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมี
ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ี
ถูกต้อง

13,350 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

กองการศึกษา

2. เพ่ือลดการรุนแรงของอาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
3. เพ่ือป้องกันความพิการท่ีจะเกิดข้ึน
หลังการปฐมพยาบาล
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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 โครงการให้ความรู้เร่ืองปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระพัง

1. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมี
ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ี
ถูกต้อง

10,590 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

กองการศึกษา

2. เพ่ือลดการรุนแรงของอาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
3. เพ่ือป้องกันความพิการท่ีจะเกิดข้ึน
หลังการปฐมพยาบาล

12 โครงการให้ความรู้เร่ืองปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังโป่ง

1. เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองมี
ความรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นท่ี
ถูกต้อง

10,710 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

กองการศึกษา

2. เพ่ือลดการรุนแรงของอาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

3. เพ่ือป้องกันความพิการท่ีจะเกิดข้ึน
หลังการปฐมพยาบาล

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
     ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการต้านภัยหนาว เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ต้านภัยหนาว
94,000 ต าบลบ้านเก่า กอง

สวัสดิการ
สังคม

2 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ไร้ท่ี
พ่ึง

เงินช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
ผู้ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ท่ีพ่ึง

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวัสดิการ

สังคม
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบล

บ้านเก่า
1. เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีท้ัง
ร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ

100,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวัสดิการ

สังคม2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาตนเองและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
3. เพ่ือให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างถูกวิธี และถ่ายทอดความรู้ด้าน
สุขภาพแก่ผู้อ่ืนได้

4 เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 12,500,000 อบต.บ้านเก่า กองสวัสดิการ
สังคม

5 เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้พิการ เงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,496,000 อบต.บ้านเก่า กองสวัสดิการ
สังคม

6 เงินช่วยเหลือเบ้ือยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินช่วยเหลือเบ้ือยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 อบต.บ้านเก่า กองสวัสดิการ
สังคม

    5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

และศึกษาดูงานแกนน าสตรีและ
กลุ่มอาชีพ

เพ่ือจัดท าโครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนน า
สตรีและกลุ่มอาชีพ

160,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวัด กองสวัสดิการ

สังคม
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ

สถาบันครอบครัวต าบลบ้านเก่า
เพ่ือจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวต าบล
บ้านเก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า
กองสวัสดิการ

สังคม
3 โครงการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชน

ต าบล
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนต าบล

30,000 อบต.บ้านเก่า
กองสวัสดิการ

สังคม
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.
4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การ

เป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุนค่าของ
ประชาชนต าบลบ้านเก่า "เกษียณ
สร้างสุข"

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุอย่าง
มีคุนค่าของประชาชนต าบลบ้านเก่า 
"เกษียณสร้างสุข"

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวัสดิการ

สังคม

5 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มันคง
 ม่ังค่ัง ย่ังยืน

100,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวัสดิการ

สังคม
6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี

ต าบลบ้านเก่า
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมพัฒนาศักยภาพสตรีต าบลบ้าน
เก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวัสดิการ

สังคม
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน

ต าบลบ้านเก่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันต าบลบ้านเก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวัสดิการ

สังคม
๖.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ารุงรักษาทรัพย์สิน

อบต.บ้านเก่า
300,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

2 ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ 168,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

3 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 50,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
4 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
5 ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับ

รถบรรทุกขยะ
96,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.
6 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ 280,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
7 ค่าจ้างเหมาคนงานในกองช่าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานในกอง

ช่าง
216,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

8 ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 36,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

     6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการปรับปรุงท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
เพ่ือปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ี
คาดการณ์ไม่ได้

100,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

2 ค่าจ้างออกแบบควบคุมงาน
ก่อสร้างของอบต.บ้านเก่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบควบคุม
งานก่อสร้างของอบต.บ้านเก่า

10,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

3 ช้ันวางของ (แบบติดผนัง) ภายใน
อาคารองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเก่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าช้ันวางของ (แบบ
ติดผนัง) ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า

38,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๑ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๒ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

18

4

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู่บ้าน บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 2

5
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองข้ีโพ้ บ้านเก่า หมู่ท่ี 1

พ.ศ. 2563



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๔ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๕ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

9 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 110,000 หมู่ท่ี ๖ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

10 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

11 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๘ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล 19

8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านวังโป่ง หมู่ท่ี 6 (2 สาย
ทาง)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านน้อย-โรงสูบ(ป่าไผ่) บ้านน้อย 
หมู่ท่ี 7

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564

6

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านกลางถึงกุดม่วง บ้านกลาง หมู่
ท่ี 4

7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านแม่ร้ิวถึงบ้านจิราภรณ์
 บ้านสระพัง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านกุดโดกเช่ือมถนนด่านขุน
ทด-หนองแวง บ้านกุดโดก หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองะเกลือถึงใร่พระเทพเช่ือมกุดโดก
 บ้านมะเริง หมู่ท่ี 3



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

12 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๙ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

13 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๑๐ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

14 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 390,000 หมู่ท่ี ๑๑ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

15 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี ๑2 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

16 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 100,000 หมู่ท่ี ๑๒ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

100,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

20

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเช่ือม เกตุกลาง
ดอน บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ท่ี 12 
(จ านวน 2 จุด)

เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับค่าได้ (ค่าK)

พ.ศ. 2563 พ.ศ.  2564

17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายชัยพันถึงป่าไผ่หัวนาดง 
บ้านชัยพัน หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ดอนหันหนองดู่จากหลังบ้านสายพิน
 มีหมู่ ถึงนานายมังกร แขะตะคุ 
บ้านสระพังเหนือ หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ไปหนองโพธ์ิ บ้านวังโป่งเหนือ หมู่ท่ี
 11

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายเขาดินหนองหมากเฮ้า 
บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ท่ี 13

เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

18 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 246,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

19 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

20 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

21 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

22 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล 21

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
กุดโดก จ านวน 2 สายทาง สายท่ี 1
 สายบ้านกุดโดก-บ้านกลาง สายท่ี 
2 สายบ้านกุดโดก-บ้านสระพัง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านกุดโดก-ถนนด่านขุน
ทดหนองแวง บ้านกุดโดก หมู่ท่ี 8

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านชัยพันเช่ือมป่าไผ่หัว
นาดง บ้านชัยพัน หมู่ท่ี 9

23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หลักสิบ-หลุบตาแอบ บ้านสระพัง
เหนือ หมู่ท่ี 10
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โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนอง
ตะเพ็ง บ้านมะเริง หมู่ท่ี 3

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เรียบคลองบ้านน้อย หมู่ท่ี 7



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

24 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

25 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

26 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

27 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

28 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

22
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองห้วยใต้ท้ัง 2 ฝ่ัง สายท่ี 1 
เลียบคลองห้วยใต้ทิศตะวันออก สายท่ี
 2 เลียบคลองห้วยใต้ทิศตะวันตก 
บ้านเก่า หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 2 สายทาง สายท่ี 1
 หน้าบ้านปลัดหน่ึง สายท่ี 2 สาย
บ้านเก่า-พันชนะ บ้านเก่า หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนอง
แฝก บ้านเก่า หมู่ท่ี 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนสะเดาเช่ือมหมู่บ้านล า
เชียงไกร บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน 4 สายทาง สายท่ี 1 สาย
โรงเรียน-บ้านป้าแป้น สายท่ี 2 
สายนาเกษตรวิระ-บ้านโนนสะเดา 
สายท่ี 3 สายตาปู่-นาตาลง สายท่ี 
4 สายนาตาหลวง-ห้วยล าเชียงไกร
 บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 2



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

29 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 193,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

30 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 344,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

31 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 313,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

32 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 296,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 313,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 30,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล 23

โครงการซ่อมแซมคูคันดิน บ้านน้อย
 หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 4

หมู่ท่ี 3

หมู่ท่ี 3
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โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้านโนนสะเดา หมู่
ท่ี 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 5 สายทาง สายท่ี 1 
สายบ้านตาสวอย สายท่ี 2 สาย
บ้านผู้ใหญ่ประเสริฐ สายท่ี 3 สาย
บ้านจ ารัส กินขุนทด สายท่ี 4 สาย
บ้านตาผัน สายท่ี 5 สายบึงบ้านมะ
เริง

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกสายบ้านมะเริง-บ้าน
เก่า บ้านมะเริง หมู่ท่ี 3

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้านมะเริง หมู่ท่ี 3

โครงการซ่อมแซมทางข้ามน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กหนองขอนแก่น
 บ้านกลาง หมู่ท่ี 4

34

33



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

35 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 160,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

36 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 450,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

37 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

38 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 351,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

39 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 349,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

40 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

24

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 3 สายทาง สายท่ี 1 
สายบ้านนายบุญแหลม-บ้านนายต้ัม 
สายท่ี 2 สายบ้านครูจักรพันธ์-บ้าน
นางประคอง สายท่ี 3 สายบ้านนาย
เทา-บ้านนายช้อย บ้านสระพัง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านบ้านกลาง-บ้านกุดม่วง บ้าน
กลาง หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านกลาง-บ้านกุดโดก 
บ้านกลาง หมู่ท่ี 4

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านสระพัง-บ้านกุดโดก บ้านสระ
พัง หมู่ท่ี 5

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดในหมู่บ้านสระพัง หมู่ท่ี
 5
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โครงการวางท่อหลอดเหล่ียมสาย
บ้านกลาง-บ้านเก่า บ้านกลาง หมู่ท่ี
 4



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

41 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 193,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

42 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

43 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

44 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 437,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

25
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โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้านวังโป่ง หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 2 สายทาง สายท่ี 
สายบ้านวังโป่ง-บึงบ้านวังโป่ง สายท่ี
 2 สายหลังโรงเรียนบ้านวังโป่ง หมู่
ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน 3 สายทาง สายท่ี 1 สาย
บ้านวังโป่ง-บึงบ้านวังโป่ง สายท่ี 2 
สายหนองหมากเฮ้า-นานายสมศักด์ิ
 สายท่ี 3 สายโนนขามแป้ง บ้านวัง
โป่ง หมู่ท่ี 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 5 สายทาง สายท่ี 1
 บ้านนางดอกจูม-บ้านนายเกษม 
สายท่ี 2 บ้านนางเรณู-บ้านนายวิ
หาญ สายท่ี 3 สายกลางบ้านบ้าน
นายป่ัน-บ้านนายมิตร สายท่ี 4 
บ้านนางส าเรียง-ล าห้วย สายท่ี 5 
บ้านนายสุพล งามขุนทด บ้านน้อย
 หมู่ท่ี 7
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

45 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 252,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

46 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ท่ี 8 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

47 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 296,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

48 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 404,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

49 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

50 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

26

โครงการก่อสร้างถนนดินสายบ้าน
กุดโดก-บ้านหนองพังโพด บ้านกุด
โดก หมู่ท่ี 8

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้านชัยพัน หมู่ท่ี 9

โครงการก่อสร้างถนนดิน จ านวน 2
 สายทาง สายท่ี 1 สายบ้านชัยพัน
หนองงูเหลือม-หนองตะแก สายท่ี 
2 สายบ้านชัยพัน-หนองควาย บ้าน
ชัยพัน หมู่ท่ี 9

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายยุตธ์ 
กาฬพันธ์ ถึงหน้าบ้านนายประมวล อู
สูงเนิน บ้านสระพังเหนือ หมู่ท่ี 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 2 สาย สายท่ี 1 สาย
บ้านนายวิรัช-ศาลาประชาคม สายท่ี 
2 สายหนองแก บ้านสระพังเหนือ 
หมู่ท่ี 10

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้านน้อย หมู่ท่ี 7
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

51 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 193,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

52 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

53 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

54 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 163,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

55 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

27
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โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านวังโป่ง
เหนือ หมู่ท่ี 11

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
จ านวน 2 สาย สายท่ี 1 สายนา
นายยวน สายท่ี 2 สายบ้านวังโป่ง
เหนือ-บ้านหนองโพธ์ิ บ้านวังโป่ง
เหนือ หมู่ท่ี 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 2 สาย สายท่ี 1 
สายบ้านนายค าไหล เกียงขุนทด 
สายท่ี 2 สายไปบ่อขยะ บ้านวังโป่ง
เหนือ หมู่ท่ี 11

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมู่ท่ี 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวน 4 สาย สายท่ี 1 บ้าน
นายจันทะ สายท่ี 2 บ้านนายเช่ือม 
สายท่ี 3 บ้านเก่า-บ้านกลาง สายท่ี 4
 สายหลังวัดบ้านเก่า บ้านใหม่รุ่งเรือง
 หมู่ท่ี 12
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.

56 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 31,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

57 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 12 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

58 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 500,000 หมู่ท่ี 13 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

59 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 400,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

60 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 296,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

61 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 410,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

62 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 76,000 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองหมากเฮ้า-โนนระเวียง บ้านวัง
โป่งบูรพา หมู่ท่ี 13

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านวังโป่ง
เหนือ หมู่ท่ี 13

โครงการซ่อมแซมคูห้วยน้ าขาว 
บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ท่ี 12

โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วย
น้ าขาว บ้านโนนสะเดา หมู่ท่ี 2

หมู่ท่ี 12

หมู่ท่ี 13

หมู่ท่ี 13

หมู่ท่ี 12

หมู่ท่ี 2
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โครงการก่อสร้างผนังก้ันน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่รุ่งเรือง
 หมู่ท่ี 12

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จ านวน
 2 สาย สายท่ี 1 สายหนองไฮ สายท่ี
 2 สายบุ่งค้า บ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่ท่ี 
12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านวังโป่งบูรพา-บ้านสระ
พัง บ้านวังโป่งบูรพา หมู่ท่ี 13



7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
     ๗.๑  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการจัดแข่งขันกีฬาบ้านเก่า

เกมส์
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
แข่งขันกีฬาบ้านเก่าเกมส์ อบต.บ้านเก่า

150,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

2 จัดซ้ือวัสดุกีฬา ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 50,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา
3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

ด้วยทักษะกีฬาฟุตบอลข้ันพ้ืนฐาน
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยทักษะ
กีฬาฟุตบอลข้ันพ้ืนฐาน

50,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

4 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

140,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี

จัดงานฉลองชัยท้าวสุรนารี 3,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณีเทศน์
มหาชาติ

จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 50,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

50,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

10 โครงการประเพณีสรงน้ า
พระพุทธรูปโบราณ

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระพุทธรูป
โบราณ

25,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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 โครงการประเพณีสรงน้ าพระใหญ่ 
บุญบ้ังไฟเดือนหก

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระใหญ่บุญบ้ัง
ไฟเดือนหก

30,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

12 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน

จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

50,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

๘.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชด าริ
     ๘.๑  แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการเพ่ิมสมรรถนะของผู้น า

องค์กร
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพ่ิมสมรรถนะของผู้น าองค์กร

50,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพและเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร

50,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

50,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของอบต. 30,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ี กิจกรรม 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.
5 ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบามสม

เด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
50,000 ในเขตพ้ืนท่ีต าบล

บ้านเก่า
ส านักปลัด

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน

๓. เพ่ือให้สระน้ าสาธารณะในเขต
ต าบลบ้านเก่า มีจ านวนประชากรสัตว์
เพ่ิมข้ึน
๔. เพ่ือฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์

๖. เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนมีความรัก
น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน

6 ๑. เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบลบ้านเก่า

300,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวัด

ส านักปลัด

๒. เพ่ือส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรให้
มีความรู้ด้านเกษตร การผลิตพืช พันธ์ุ
พืช วิธีการลดต้นทุนผลิตพืช
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๕. เพ่ือสร้างระบบนิเวศน์ความสมดุล
ของธรรมชาติ

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ปล่อยปลา ปลูกป่า ถวายเป็นพระ
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการอบรมความรู้ให้แก่
เกษตรกรต าบลบ้านเก่าและดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓. เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิชาการ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ระหว่าง
เกษตรกร เจ้าหน้าท่ี ผู้น าชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ


