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ค ำน ำ 
 แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2565  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผน
ด าเนินงาน  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วโดยมีวัตถุประส งค์เพ่ือแสดง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนากิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมดในปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้ในการ
ควบคุม ติดตาม  และประเมินผลของผู้บริหารท าให้การด าเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า          
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการ   
ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอขอบคุณมา ณ   
โอกาสนี้ 
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ส่วนที่   1 
1.1  บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

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

แสดงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้การ

ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน

ของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น

เครือ่งมือในการติดตามการด าเนินงาน และประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท าดังนี้ 

1.   เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน (Action  plan) 
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการด าเนินงาน
จริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรหนึ่งจึงจัดท าแผนการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประจ าปี 2565 

1.2   วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ต้องด าเนินการจริงทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ 2565 
 2.  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 3.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 4.  ช่วยให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

1.3    ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินการให้
ด าเนินงานตามระเบียบ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ   ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 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 ้
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ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  แผนการด าเนินงาน  ต้องท าให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ 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 เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวม รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน
และการประเมินผล 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/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอืน่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรืออ าเภอแบบบูรณาการ 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 าประกาศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เรื่อง แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ......................................ประจ าปี...........  
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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1.4  ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
 1.  ผู้บริหารสามารถใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพ 
 2.  ผู้บริหารสามารถจัดการงานงบประมาณ  เพ่ือการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน  ได้อย่าง
เหมาะสม 
 3.  สภาท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือในการควบคุมติดตามและ
ประเมินผลของผู้บริหารได้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



1.  ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 งบบุคลากร เงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินเพิ่มต่างๆ 

 เงินประจ าต าแหน่งคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง

15,619,240 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

2 งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวสัดุ ค่า
สาธารณูปโภค

7,953,800 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

3 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่างๆ 5,296,400   อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
4 งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวจิัย 

ประเมินผลหรือส ารวจความพงึพอใจ
ของผู้รับบริการ

20,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

5 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนส่วนราชการต่างๆ 1,604,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 430,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังนายก อบต.  

สมาชิกสภาฯแทนต าแหน่งที่วา่ง
300,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

8 สมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนประกันสังคม 228,600 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า
9 เงินสมทบกองทุนทดแทน มทบกองทุนทดแทน 8,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

10 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้พวงมาลา

เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้พวงมาลา

10,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

11 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

100,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

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

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมเพื่อ

พฒันาองค์กร
200,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

13 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพธิี 40,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวดั

อบต.บ้านเก่า

15 ค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จัดพื้นที่บริการทางอินเตอร์เน็ต 8,000 อบต.บ้านเก่า อบตบ้านเก่า

16 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 50,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

17 คืนเงินค่าปรับผิดสัญญาโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

คืนเงินค่าปรับผิดสัญญาโครงการ
ประปาหมู่บ้าน

100,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

18 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพและศึกษาดูงาน

ฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพ และศึกษาดูงาน

30,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวดั

อบต.บ้านเก่า

19 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม

100,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

20 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือสาธารณภัย

655,960 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

21 ค่าบริการไปษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งไปรษณีย์ 5,000 อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านเก่า

23 โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล
บ้านเก่า

ประชุมประชาคมต าบลบ้านเก่าเพื่อ
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น แผนชุมชน

10,000 ทั้ง  13  หมู่บ้าน ส านักปลัด
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2. ยุทธศาสตรก์ารรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน

    ๒.๑  แผนงานการรักษาในความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

จราจร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร

50,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน

150,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวดั

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000 อบต.บ้านเก่า/
ต่างจังหวดั

ส านักปลัด

4 ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับ
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์

8,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

5 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้
การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ

10,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

6 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 ภายใน อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

7 วสัดุเคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือวสัดุเคร่ืองดับเพลิง 30,000 ภายใน อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

8 วสัดุส านักงาน จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 20,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

9 วสัดุอื่นๆ จัดซ้ือวสัดุอื่นๆ 10,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด
10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและ

บ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

100,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด
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๓.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา
   ๓.๑  แผนงานการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานวนัเด็กแห่งชาติ 20,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

2 อาหารเสริมนม จัดซ้ืออาหารเสริมนม 884,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
- ท าสัญญา และโรงเรียนในเขต
- ด าเนินการตามสัญญา รับผิดชอบอบต.
- ติดตามประเมินผล

3 โครงการสบับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหาร
กลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

617,400 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

4 โครงการปฐมนิเทศศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบ้านเก่า

โครงการปฐมนิเทศศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บ้านเก่า

5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

5 135,600 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา
รับผิดชอบอบต.

6 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น
เพื่อให้สามารถใช้งานได้

20,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

7 อุดหนุนอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียนในเขตต าบลบ้านเก่า

1,344,000 โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ

เรียนรู้สู่ชีวติ
จัดท าโครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการ
เรียนรู้สู่ชีวติ

40,000 โรงเรียนในเขต 
รับผิดชอบอบต.

กองการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอน)

จัดเป็นค่าใช้จ่ายการเรียนการสอน 
(รายหัว)

204,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน
เขตรับผิดชอบ อบต.

บ้านเก่า

กองการศึกษา

10 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 5,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ในเขตรับผิดชอบ

อบต.บ้านเก่า
11 ค่าไฟฟา้ เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟา้ของศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กต าบลบ้านเก่า
40,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใน

เขตรับผิดชอบ อบต.
บ้านเก่า

กองการศึกษา

4.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสุข
    ๔.๑  แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออก
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกใน
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.บ้านเก่า

150,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสัตวป์ลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า

100,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ตามโครงการพระราชด าริ

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

260,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

ในการรู้จักป้องกันตนเองจากสาร
เสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนในการรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสารเสพติด

20,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบล(สปสช.)

ตามโครงการของ สปสช. 126,000 ในเขตรับผิดชอบ
อบต.บ้านเก่า

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ
และจัดเก็บขยะมูลฝอย

เพื่อจัดท าโครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะและจัดเก็บขยะมูลฝอย

20,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

๕.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม
     ๕.๑  แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนด้านส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้
ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม
และพฒันาคุณภาพชีวติ

30,000 ต าบลบ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
2 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร

ผู้ดูแลผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ไร้ที่
พึ่ง

เงินช่วยเหลือส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร
ผู้ดูแลผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
3 เงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ เงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 14,000,000 อบต.บ้านเก่า กองสวัสดิการ

สังคม

4 เงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพผู้พกิาร เงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพผู้พกิาร 2,540,000 อบต.บ้านเก่า กองสวัสดิการ
สังคม

5 เงินช่วยเหลือเบื้อยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินช่วยเหลือเบื้อยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 อบต.บ้านเก่า กองสวัสดิการ
สังคม
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    5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธภิาพ

และศึกษาดูงานแกนน าสตรีและ
กลุ่มอาชีพ

เพื่อจัดท าโครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพและศึกษาดูงานแกนน า
สตรีและกลุ่มอาชีพ

160,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
และสถาบันครอบครัวต าบลบ้านเก่า

เพื่อจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายแุละสถาบันครอบครัวต าบล
บ้านเก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
3 โครงการฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชน

ต าบล
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสัมมาชีพชุมชนต าบล

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
4 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การ

เป็นผู้สูงอายอุยา่งมีคุนค่าของ
ประชาชนต าบลบ้านเก่า "เกษียณ
สร้างสุข"

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายอุยา่ง
มีคุนค่าของประชาชนต าบลบ้านเก่า 
"เกษียณสร้างสุข"

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม

5 โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพยีง
ต้นแบบ มั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยนื

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการ
หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ มันคง
 มั่งค่ัง ยั่งยนื

100,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
6 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพสตรี

ต าบลบ้านเก่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมพฒันาศักยภาพสตรีต าบลบ้าน
เก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
7 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน

ต าบลบ้านเก่า
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันต าบลบ้านเก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า กอง
สวสัดิการ

สังคม
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๖.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
     ๖.๑  แผนงานเคหะและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาทรัพยสิ์น

อบต.บ้านเก่า
50,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

2 ค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนเก็บขยะ 24,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

3 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 50,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
4 ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
5 ค่าจ้างเหมาคนขับรถบรรทุกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนขับ

รถบรรทุกขยะ
9,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

6 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เช่น ถังขยะ 500,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
7 ค่าจ้างเหมาปรับเกล่ียพื้นที่บริเวณ

บ่อขยะ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับเกล่ีย
พื้นที่บริเวณบ่อขยะ

96,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

     6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปรับปรุงที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้างที่
คาดการณ์ไม่ได้

100,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

2 ค่าจ้างออกแบบควบคุมงาน
ก่อสร้างของอบต.บ้านเก่า

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบควบคุม
งานก่อสร้างของอบต.บ้านเก่า

10,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(โดม)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์(โดม)

2,800,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๑ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๒ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๔ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล
ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๕ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

9 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๖ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

16

4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะเดาเชื่อมบ้าน
เก่า-พนัชนะ หมู่ที่ ๒ (จ านวน ๒ จุด)

5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านเก่า สายรอบตะวนัตก
หมู่บ้าน บ้านเก่า หมู่ที่ ๑

6

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
วงัแคน บ้านกลาง หมู่ที่ 4

7

8

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านวงัโป่ง 
หมู่ที่ ๖

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านมะเริง 
หมู่ที่ ๓

โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านสระพงั 
หมู่ที่ ๕
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 145,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

11 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๘ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

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

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

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

14 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๑2 กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านน้อย หมู๋ที่ ๗ (จ านวน ๔
 จุด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านชัยพนั หมู่ที่ ๙ (จ านวน
 ๒ สายทางง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านครูสุมาลัย บ้านใหม่
รุ่งเรือง หมู่ที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบด
อัดแน่นสายหลักสิบถึงหลุบตาแอบ
 บ้านสระพงัเหนือ หมู่ที่ ๑๐

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านกุดโดกเชื่อมถนนด่านขุน
ทด-หนองแวง บ้านกุดโดก หมู่ที่ 8
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางจ าปี โก๊ะขุนทด 
บ้านวงัโป่งเหนือ หมู่ที่ ๑๑



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 150,000 หมู่ที่ ๑๓ กองช่าง
- ท าสัญญา
- ด าเนินการตามสัญญา
- ติดตามประเมินผล

50,000 อบต.บ้านเก่า กองช่าง

7.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณแีละกีฬา
     ๗.๑  แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดแข่งขันกีฬาบ้านเก่า

เกมส์
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
แข่งขันกีฬาบ้านเก่าเกมส์ อบต.บ้านเก่า

30,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

2 จัดซ้ือวสัดุกีฬา ตามโครงการอบต.บ้านเก่า 20,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา
3 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย

ด้วยทักษะกีฬาฟตุบอลขั้นพื้นฐาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมการออกก าลังกายด้วยทักษะ
กีฬาฟตุบอลขั้นพื้นฐาน

50,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

4 โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

140,000 อบต.บ้านเก่า กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี

จัดงานฉลองชัยท้าวสุรนารี 3,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา
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โครงการติดต้ังโคมไฟถนนแบบโซล่า
เซลล์ภายในหมู่บ้าน บ้านวงัโป่ง
บูรพา หมู่ที่ ๑๓

เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)

เงินค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับค่าได้ (ค่าK)
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการจัดงานประเพณีเทศน์

มหาชาติ
จัดงานประเพณีเทศน์มหาชาติ 50,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

8 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จัดงานประเพณีลอยกระทง 30,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

9 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
และวนัผู้สูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุ

20,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

10 โครงการประเพณีสรงน้ า
พระพทุธรูปโบราณ

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระพทุธรูป
โบราณ

25,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

11 โครงการประเพณีสรงน้ าพระใหญ่ 
บุญบั้งไฟเดือนหก

จัดงานประเพณีสรงน้ าพระใหญ่บุญบั้ง
ไฟเดือนหก

30,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

12 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เด็กและเยาวชน

จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

50,000 อบต. บ้านเก่า กองการศึกษา

๘.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชด าริ
     ๘.๑  แผนงานการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเพิ่มสมรรถนะของผู้น า

องค์กรเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เพิ่มสมรรถนะของผู้น าองค์กรเกษตร

40,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริม พฒันา ปรับปรุง
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริม พฒันา ปรับปรุงคุณภาพและ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

40,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการอนุรักษ์พนัธกุรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อนุรักษ์พนัธกุรรมพชือันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ

30,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด

4 โครงการอนุรักษ์ป่าไม้และ
ส่ิงแวดล้อม

อนุรักษ์ป่าไม้ในเขตรับผิดชอบของอบต. 30,000 อบต.บ้านเก่า ส านักปลัด
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ภาคผนวก 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

เรื่อง แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
.............................................. 

  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ
แผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทรายโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 บัดนี้  เ พ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

 ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

ว่าที่ร้อยโท           
                        (ดนัย  สุริโยภาส) 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 

 


