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ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเก่า    เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  และเพ่ือให้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยได้ผ่านขั้นตอนการ
จัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  ๒๕๔๘   แล้ว  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯดังกล่าว  จึงไดป้ระกาศใช้แผนด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า      
 
 ทั้งนี้       ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ค าน า 
 แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2563  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็น
แผนด าเนินงาน  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 2563 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 าแผนการ
ด าเนินงาน   เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับ
หน่วยงานอ่ืน  ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี   มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น    แผนการด าเนินงานเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม   
และมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผล   ดังนั้นแผนการ
ด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

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  2563 

1.2   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมด  ใน
ปีงบประมาณ   2563 
 2.  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า    มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 3.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 4.  ช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

1.3    ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  5   ข้อ 26   ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน   โดยมีขั้นตอน   ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง    ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่ต้องการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อง  น าร่างแผนการ
ด าเนินงานปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานปฏิบัติแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้เห็นชอบ 
 4.  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว   ให้ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน   
โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน  ภายใน   15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

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 าหลังจากท่ีได้มีการท 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 าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ............ .................ประจ าปี
...........  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         ส านักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง,กอง
การศึกษาฯ,กอง

สวัสดิการฯ 

     1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 21 19.63      30,676,800  53.47 
  

        
รวม 21 19.63    30,676,800  53.47   

2. ยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน           
    ๒.๑  แผนงานการรักษาในความสงบภายใน 8 7.48          484,000  0.84 ส านักปลัด 
            

รวม 8 7.48         484,000  0.84   
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา        

กองการศึกษาฯ 
 

   ๓.๑  แผนงานการศึกษา 
  

17 15.89        3,919,862  6.83 
        

รวม 17 15.89      3,919,862  6.83   
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข           
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข 4 3.74 585,000 1.02 ส านักปลัด 
            

รวม 4 3.74         585,000  1.02   
      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม           
     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.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน           
     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.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา           
     ๗.๑  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 11 10.28          528,000  0.92 กองการศึกษาฯ 
            

รวม 11 10.28         528,000  0.92   
๘.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทาง           
พระราชด าริ         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

14,729,220 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

2 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ 
ค่าสาธารณูปโภค

9,390,847 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ 4,845,650    อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
4 งบรายจ่ายอืน่ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัย 

ประเมินผลหรือส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ

20,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

5 งบเงินอดุหนุน อดุหนุนส่วนราชการต่างๆ 1,565,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 224,760 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก 

อบต.  สมาชิกสภาฯแทนต าแหน่งที่
วา่ง

300,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

8 สมทบกองทุนประกนัสังคม สมทบกองทุนประกนัสังคม 155,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
9 เงินสมทบกองทุนทดแทน มทบกองทุนทดแทน 6,500 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

10 โครงการจัดกจิกรรมตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐ

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 20,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

150,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

แบบ  ผด. ๐๒

พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563

7



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.
12 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาองค์กรความรู้
ค่าจัดฝึกอบรมเพื่อพฒันาองค์กร 30,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

13 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี 50,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 390,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

อบต.บ้านเกา่

15 ค่าเช่าพื้นที่บริการอนิเตอร์เน็ต จัดพื้นที่บริการทางอนิเตอร์เน็ต 7,000 อบต.บ้านเกา่ อบตบ้านเกา่

16 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

17 คืนเงินค่าปรับผิดสัญญา
โครงการประปาหมู่บ้าน

คืนเงินค่าปรับผิดสัญญาโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

100,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

18 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพและศึกษาดูงาน

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ และศึกษาดูงาน

450,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

อบต.บ้านเกา่

19 ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

100,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

20 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินหรือสาธารณภัย

176,743 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่

21 ค่าบริการไปษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ 10,000 อบต.บ้านเกา่ อบต.บ้านเกา่
22 โครงการฝึกอบรมสัมมนา

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม

29,600 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

23 โครงการจัดเวทีประชาคม
ต าบลบ้านเกา่

ประชุมประชาคมต าบลบ้านเกา่
เพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ แผน
ชุมชน

20,000 ทั้ง  13  หมู่บ้าน ส านักปลัด
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2. ยทุธศาสตรก์ารรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยส์นิ
    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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกนัและลดอบุัติเหตุจราจร

50,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

200,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกนัภัยและบรรเทาสา
ธารณภัย

ฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกนัภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

30,000 อบต.บ้านเกา่/
ต่างจังหวดั

ส านักปลัด

4 ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์

96,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

5 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอปุกรณ์ที่
ใช้การตรวจหาสารเสพติดใน
ปัสสาวะ

10,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

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

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

8 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด
9 วสัดุอืน่ๆ จัดซ้ือวสัดุอืน่ๆ 10,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

80,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด
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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 โครงการติดต้ังป้ายจราจรเตือน

ภายในต าบลบ้านเกา่
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังป้ายจราจร
เตือนภายในต าบลบ้านเกา่

27,000 ภายในเขตต าบลบ้าน
เกา่

ส านักปลัด

12 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
จราจร

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านจราจร

50,000 อปพร. 13 หมู่บ้าน ส านักปลัด

๓.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา
   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

2 อาหารเสริมนม จัดซ้ืออาหารเสริมนม 833,547 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
- ท าสัญญา และโรงเรียนในเขต
- ด าเนินการตามสัญญา รับผิดชอบอบต.
- ติดตามประเมินผล

3 โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ท าอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

563,500 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

4 โครงการปฐมนิเทศศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านเกา่

โครงการปฐมนิเทศศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กบ้านเกา่

5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

5 135,600 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา
รับผิดชอบอบต.

10

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน,ค่า
อปุกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน,ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรีน)
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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.
6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพื่อให้สามารถใช้งานได้
30,000 โรงเรียนในเขต

รับผิดชอบอบต.
กองการศึกษา

7 อดุหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่ออดุหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนในเขตต าบลบ้าน
เกา่

1,300,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

8 โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวติ

จัดท าโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวติ

40,000 โรงเรียนในเขต 
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

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
เล็กบ้านเกา่

จัดท าโครงการนิทัศการแสดง
ผลงานด้านวชิาการของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบเนเกา่

5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเกา่

กองการศึกษา

13 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ

อบต.บ้านเกา่

11

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.
14 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ของศูนย์

พฒันาเด็กเล็กต าบลบ้านเกา่
30,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน

เขตรับผิดชอบ อบต.
บ้านเกา่

กองการศึกษา

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้าน
เกา่-บ้านน้อย

เพื่อติดต้ังแผงเหล็กดัดหน้าต่าง 
ศพด.บ้านเกา่-บ้านน้อย

100,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กอง
๕การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกา่

กองการศึกษา

16 เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 50,000
 บีทียู จ านวน 4  เคร่ือง

228,000 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
บ้านวงัโป่ง

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

100,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัข
บ้า

80,000 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
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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.
4 ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูล

จ านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตว์
เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า

9,600 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

5 สมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพต าบล(สปสช.)

ตามโครงการของ สปสช. 126,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

6 ซ้ือรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ

เพื่อบริการเกบ็ขยะให้กบัประชาชน
ในต าบล

2,400,000 ในเขตรับผิดชอบอบต.
บ้านเกา่

ส านักปลัด

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

20,000 ต าบลบ้านเกา่
กองสวสัดิการ

สังคม
2 โครงการต้านภัยหนาว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ต้านภัยหนาว
50,000 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
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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.
5 เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,680,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ

สังคม

6 เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พกิาร เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พกิาร 2,496,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

7 เงินช่วยเหลือเบื้อยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เงินช่วยเหลือเบื้อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

    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

5,000 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

160,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม
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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.
5 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลบ้านเกา่

เพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
ต าบลบ้านเกา่

20,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

6 โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานโครงการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน

20,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

7 โครงการจิตอาสา เราท าความ
ดีด้วยหัวใจ

เอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานโครงการจิตอาสา เรา
ท าความดีด้วยหัวใจ

50,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

8 โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุนค่า
ของประชาชนต าบลบ้านเกา่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ผู้สูงอายุอย่างมีคุนค่าของ
ประชาชนต าบลบ้านเกา่

30,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

9 โครงการฝึกอบรมสัมมาชีพ
ชุมชนต าบล

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนต าบล

30,000 อบต.บ้านเกา่
กองสวสัดิการ

สังคม
10 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพยีงต้นแบบ มั่นคง มั่งค่ัง 
ยัง่ยืน

เพื่อจา่ยเปน็ค่าใช้จา่ยตามโครงการ
หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพยีงต้นแบบ 
มันคง มัง่ค่ัง ยัง่ยนื

70,000 อบต.บ้านเกา่ กองสวสัดิการ
สังคม

11 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
สตรีต าบลบ้านเกา่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมพฒันาศักยภาพสตรีต าบล
บ้านเกา่

20,000 อบต.บ้านเกา่
กองสวสัดิการ

สังคม
12 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
270,000 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 50,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

7 ค่าจ้างเหมาคนงานในกองช่าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานใน
กองช่าง

216,000 อบต.บ้านเกา่ กองช่าง

8 ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าครุภัณฑ์ส ารวจ 16,050 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 150,000 หมู่ที่ ๕ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

17

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
โซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เกา่ หมู่ที่ 1

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
โซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระพงั หมู่ที่ 5

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หนิคลุกสายทา่บอนถึงบา้นมะเริง
 หมูท่ี่ 3

๖

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
โซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
กลาง หมู่ที่ 4

7
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8

๔

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายบ้านกดุโดกถึง
ล าเชียงไกร บ้านโดนสะเดา 
หมู่ที่ 2

5



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

18
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โครงการกอ่สร้างท่อหลอด
เหล่ียม (Box Culvwert) แบบ
 1 ช่องทาง บ้านวงัโป่ง หมู่ที่ 6

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบคลองด้าน
ทิศตะวนัออกหน้าบ้านนายกนั
หา ปลิวยัภูม บ้านน้อย หมู่ที่ 7

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
พร้อมฝาปิดสายทางหน้าบ้าน
นายธนโชค กกึขุนทดถึงศาลา
ประชาคม บ้านสระพงัเหนือ 
หมู่ที่ 10

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
กดุโดก หมู่ที่ 8

โครงการยกระดับเสริมคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ านวน 2 จุด จุดที่
 1 บ้านนายเจริญชัย เกนขุนทด
 จุดที่ 2 บ้านนายอ านาจ(หลัง
วดั)



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.

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

14 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 110,000 หมู่ที่ ๑2 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

15 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 50,000 หมู่ที่ ๑๒ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

16 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 150,000 หมู่ที่ ๑๓ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

17 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 456,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

19

ล าดับ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

โครงการกอ่สร้างโรงสูบน้ าดิบ 
บ้านสระพงั หมู่ที่ 5

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายสมคิด 
เกงขุนทด บ้านวงัฌป่งเหนือ 
หมู่ที่ 11

โครงการกอ่สร้างรางระบาย
พร้อมฝาปิดบ้านใหม่รุ่งเรือง 
หมู่ที่ 12 จ านวน 2 จุด จุดที่ 1
 ส่ีแยกบ้านนายศิลา อริยา
นุวฒัน์ จุดที่ 2 ส่ีแยกหน้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 12

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสายโนนดินแดงถึง
ขุมปูน บ้านวงัโป่งบูรพา หมู่ที่ 
13

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านใหม่รุ่งเรือง หมู่
ที่ 12 จ านวน 2 สายทาง สาย
ที่ 1 บ้านครูสุมาลัย สายที่ 2 
สายข้างวดั
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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.
18 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 125,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

19 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 310,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

20 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

21 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 253,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

22 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 31,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

23 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 500,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

20

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
สายนาตารัตถึงห้วยล าเชียงไกร
 บ้านวงัโป่ง หมู่ที่ 6

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ บ้านกดุโดก หมู่ที่ 8

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายบ้านกดุโดก-บ้านสระพงั) 
บ้านกดุโดก หมู่ที่ 8
โครงการวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายชัยพนั-มะเริง) บ้าน
ชัยพนั หมู่ที่ 9

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ (บึงบ้านวงัโป่ง) บ้าน
วงัโป่ง หมู่ที่ 6

โครงการกอ่สร้างท่อหลอด
เหล่ียม (Box Culvwert) แบบ
 1 ช่องทาง (สายนาตาหวดัถึง
ไร่ ผช.จ้อน) บ้านสระพงั หมู่ที่ 5



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.

24 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 313,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

25 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 200,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

26 ตามโครงการอบต.บ้านเกา่ 86,000 หมู่ที่ 13 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

7.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
     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
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดแข่งขันกฬีาบ้านเกา่เกมส์ อบต.
บ้านเกา่

150,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา

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

3 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน

20,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา
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โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
(สายบ้านกลาง-บ้านเกา่) บ้าน
ใหม่รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
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โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
ศาลาน้แย-บ้านนายบุญยืน) 
บ้านวงัโป่งบูรพา หมู่ที่ 13

โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ(ท่าเด่ือ) บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมู่ที่ 12
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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.
4 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

100,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา

5 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกยีตริ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีตริ

100,000 อบต.บ้านเกา่ กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี

จัดงานฉลองชัยท้าวสุรนารี 3,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

จัดงานประเพณีเข้าพรรษา 30,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณีเทศน์
มหาชาติ

จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

จัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

10 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุ

50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

11 โครงการประเพณีสรงน้ า
พระพทุธรูปโบราณ

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระพทุธรูป
โบราณ

25,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

12 โครงการประเพณีสรงน้ าพระ
ใหญ่ บุญบั้งไฟเดือนหก

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระใหญ่
บุญบั้งไฟเดือนหก

30,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา

13 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน

จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแกเ่ด็กและเยาวชน

50,000 อบต. บ้านเกา่ กองการศึกษา
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๘.   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชด 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 โครงการส่งเสริม พฒันา 
ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริม พฒันา ปรับปรุงคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

50,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชื
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์พนัธกุรรมพชือนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ

50,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

5 วสัดุการเกษตร เพื่อจัดซ้ือวสัดุการเกษตร 10,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด

6 โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.

30,000 อบต.บ้านเกา่ ส านักปลัด
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