
 
 

 ส่วนที่ 1 
บทน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาโดยการมี
ส่วนร่วมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542 
 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559”  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงาน เป็น
แผนที่แยกออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีลักษณะเป็นแผน
ด าเนินการ (Action plan)  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้วแสดงถึง  
เป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  การด าเนินการจริงเป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564  ขึ้น  โดยมี 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่
ด าเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือเป็นเอกสารระบุแผนงานโครงการพัฒนา    กิจกรรม     งบประมาณ   
ระยะเวลาที่ชัดเจนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอ้อ     มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการด าเนินงาน 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น      เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากขึ้น 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564   แล้ว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 
2564  โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ  26  ดังนี้ 



  

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงานอื่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นราบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน    ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ 
                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                    
คณะกรรมการสนับสนุนการ                                         
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                                                                                
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                                                    
                                                                                                                                          
คณะกรรมการสนับสนุนการ                              
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                                                                          
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                          
 
 
 
                                                                         
                                                         
 
 
                                                                       
 
 
นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล                                                                        



  
  
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

2. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม
งบประมาณระยะเวลา 

3. ท าให้แนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อ    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการ 

4. ท าให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6. ท าให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองไร่  มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลมากยิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม   ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2564  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง อ้อ  เป็นโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง อ้อ  รวบรวมจาก
โครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565 )  เฉพาะโครงการมีงบประมาณ
ด าเนินการจริง พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการกรอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจัดหมวดหมู่โครงการพัฒนาจ าแนกให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์บัญช/ีโครงการ 

1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารการด าเนินการและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

 ดังนั้น  ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2564            
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  เน้นการด าเนินการตามทิศทางของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้าน
การศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข   ด้านการบริหารงาน ด้าน
สังคม  ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อจะเป็นผู้น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนา
สามปีที่ได้ก าหนดไว้แล้ว อีกทั้งได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่นและตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้ รับ
ผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินการตามแผนด าเนินการ ซึ่งผลการด าเนินการในแผนด าเนินการนี้  สามารถ
น าไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนน าไปประกอบการติดตาม ตรวนสอบการประเมินผล การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ทางคณะกรรมการ ฯ จึงได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
งบประมาณในการด าเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้จริงน ามาบรรจุในแผนการด าเนินงานนี้ รายละเอียดตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
 
  



  
 



  
 

ส่วนที่   2   บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
   1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    
 

 
12 
14 

 

 
12.24 
14.29 

 
3,694,000 
1,406,000 

 
18.23 
6.97 

 
กองช่าง 

 

รวม 26 26.53 5,100,000 25.2.3 
2.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข คุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข้งของชุมชน 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 
  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
  2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

7 
4 
3 
3 

 
 

7.14 
4.08 
3.06 
3.06 

 
 

310,000 
80,000 
85,000 
70,000 

 
 

1.53 
0.40 
0.42 
0.35 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 

รวม 17 17.35 545,000 2.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      3.1 แผนงานการเกษตร 

 

 
1 
 

 
1.02 

 
50,000 

 
0.25 

ส านักงาน 
 ปลัด 

 
     

รวม 1 1.02 50,000 0.25 
4.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

      4.1 แผนงานการศึกษา 
      4.2 แผนงานการศาสนาและ  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

 
15 
9 

 
15.31 
9.18 

 
3,586,760 
840,000 

 
17.75 
4.16 

กอง
การศึกษา 

 
 

รวม 24 24.49 4,426,760 21.90 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      5.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
2 

 
2.04 

 
50,000 

 
0.25 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 รวม 2 2.35 50,000 0.25 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
              -ครุภณัฑ ์
       6.2 แผนงานงบกลาง 

 
5 

13 
10 

 
5.10 

13.27 
11.20 

 
495,000 

1,061,500 
9,229,290 

 
2.45 
5.25 

45.66 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา 

 
รวม 28 28.57 10,790,790 53.36  

รวมท้ังสิ้น 98 100 20,216,550 100  
 
 
 
 
 



  
 

                                    

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
           แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   วัตถุประสงค์  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
คสล. สายบ๋ายาว 
หมู่ 10 บ้านโคกศรี
แก้ว 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 976 ตร.ม.พร้อม
ติ ดตั้ งป้ า ย โค ร งกา ร
จ านวน 1 ป้าย 

500,000 หมู่ 10 บ้าน 
โคกศรีแก้ว 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 
อด.ถ174-26 (อ่าง
ค าหมากคณูค ามดื) 
หมู่ 4 บ้านค าหมาก
คูณ 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 244 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 976 ตร.ม.พร้อม
ติ ดตั้ งป้ า ย โค ร งกา ร
จ านวน 1 ป้าย 

500,000 หมู่ 4 บ้าน 
ค าหมากคณู 

กองช่าง             

 
 
 
 



  
 
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   วัตถุประสงค์  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนน  

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
คสล. สายห้วย
ทราย-ภูโตโม้  หมู่ 5 
บ้านโนนส าราญ 
 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 167 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 668 ตร.ม.
พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจ านวน  
1 ป้าย 

343,000 หมู่ 5 
บ้านโนนส าราญ 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สาย 
อด.ถ 174-12 
หินโหงน่ หมู่ 4  
บ้านค าหมากคณู 

ผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 191 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 955 ตร.ม.พร้อม
ติ ดตั้ งป้ า ย โค ร งกา ร
จ านวน 1 ป้าย 

500,000 หมู่ 4 
บ้านค าหมากคณู 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   วัตถุประสงค์  เพื่อก่อสร้างระบบประปาและก่อสร้างรางระบายน้ ารอบหมู่บ้าน  

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 
 

 

โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล
ขนาดเล็ก หมู่ 7 
บ้านหนองสวรรค ์

ความจุ 12 ลบ.ม. สูง 
12 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

499,000 หมู่ 7 บ้าน 
หนองสวรรค ์

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรง ถนนรอบ
บ้าน หมู่ 6 บ้าน
โนนสมบรูณ ์

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.58 เมตร ยาว 
228 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

499,000 หมู่ 6  
บ้านโนนสมบรูณ ์

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
อัดแรงถนน
กลางบ้าน หมู่ 8 
บ้านหนองแวงฮี 

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร 
ลึก 0.58 เมตร ยาว 
228 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

499,000 หมู่ 8  
บ้านหนองแวงฮี 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



  
 
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   วัตถุประสงค์  เพื่อซอ่มแซมถนนลูกรังถนนล าเลียงการเกษตรภายในเขต อบต.หนองอ้อ  

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนล าเลยีง
การเกษตรภายใน
เขต อบต. ลงลูกรัง
และเกรดปรบัผิว
จราจร  
จ านวน 5 สาย 

1.  ถนนสาย  อด .ถ .
174-26 อ่างค าหมาก
คู ณ -ค า มื ด  บ้ า น ค า
หมากคูณ หมู่ 4 

354,000 หมู่ 4 บ้าน 
ค าหมากคณู 

กองช่าง             

2 .  ซ อ ย มิ ย า ซ า ว่ า  
ก ว้ า ง  5  เ ม ต ร 
ร ะ ย ะ ท า ง  1 , 2 0 0 
เมตร งานถางป่าขนาด
กลาง 1,600 ตร.ม. ลง
ลู กรั งบาง ช่วง  100 
ลบ.ม. งานถางป่าขนาด
กลาง 

หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

3 . ถน น ส า ย  อ ด . ถ .
174-13 ค ามืด บ้าน
โคกศรีแก้ว  กว้ าง  5 
เ ม ต ร  ร ะ ย ะ ท า ง 
1,300 เมตร งานถาง
ป่าขนาดกลาง 2,600 
ตร.ม.ลงลูกรังบางช่วง 
200 ลบ.ม. 
 

หมู่ 10 บ้าน
โคกศรีแก้ว 

 
 
 
 
 



  
 
       แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา   วัตถุประสงค์  เพื่อซอ่มแซมถนนลูกรังถนนล าเลียงการเกษตรภายในเขต อบต.หนองอ้อ  

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
 
 
 
 

 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ถนนล าเลยีง
การเกษตรภายใน
เขต อบต. ลงลูกรัง
และเกรดปรบัผิว
จราจร  
จ านวน 5 สาย 

4.  ถนนสายหนองขี้
เห็น -บ้านหมากหญ้า 
บ้ านโคกศรี แก้ว  หมู่ 
1 0  ก ว้ า ง  5  เ ม ต ร 
ร ะ ย ะ ท า ง  1 , 2 0 0 
เมตร งานถางป่าขนาด
กลาง 2,400 ตร.ม.ลง
ลู กรั งบาง ช่วง  200 
ลบ.ม. 

 หมู่ 10 บ้าน
โคกศรีแก้ว 

กองช่าง             

5. ซอยภิบาลขันธ์ บ้าน
โคกศรีแก้ว  กว้าง 5 
เ ม ต ร  ร ะ ย ะ ท า ง 
2,200 เมตร  
ถ า ง ป่ า ข น า ด ก ล า ง 
4,500 ตร.ม. ลงลูกรัง
บางช่วง 1,600 ลบ.ม. 

หมู่ 10 บ้าน
โคกศรีแก้ว 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,694,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
           แผนงาน  เคหะและชุมชน   
          

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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. 
 
 
 
 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 
อุดหนุนไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
หนองวัวซอ 
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ า  
สาย อด.ถ.174-26 
(อ่างค าหมากคูณ-ค า
มืด) หมู่ 4 บ้านค า
หมากคูณ 

 
 
 
 
 
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 
สาย อด.ถ.174 -26 
(อ่างค าหมากคูณ -ค า
มืด) 

 
 
 
 
 
250,000 

 
 
 
 
 

หมู่ 4 
บ้านค าหมากคณู 

กองช่าง             

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยศรี
บุญเรือง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยศรีบุญเรือง หมู่ 5 
บ้านโนนส าราญ 

30,000 หมู่ 5 
บ้านโนนส าราญ 

กองช่าง             

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน  
จ านวน  21  จุด 

126,000 หมู่ 5 
บ้านโนนส าราญ 

กองช่าง             

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าบ้าน
โนนสมบรูณ ์
ซอยสมสีดา หมู่ 6 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านโนนสมบรูณ ์
ซอยสมสีดา 

50,000 หมู่ 6 
บ้านโนนสมบรูณ ์

กองช่าง             



  
 
ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
           แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอย
เทิดไท้  หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยเทิดไท้  หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

50,000 หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

กองช่าง             

6 
 
 
 

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอย
ปทุมทิพย์ หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยปทุมทิพย์ หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

40,000 หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

กองช่าง             

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอย 
สัจธรรม หมู่ 9 บ้าน
หนองแสง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยสัจธรรม หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

150,000 หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

กองช่าง             

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสาย
หนองแสง-หนอง
แวงฮี หมู่ 9 บ้าน
หนองแสง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สายหนองแสง-หนอง
แวงฮี หมู่ 9 บ้านหนอง
แสง 

90,000 หมู่ 9 
บ้านหนองแสง 

กองช่าง             

 
 
 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
           แผนงาน  เคหะและชุมชน   
          

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
 
 
 

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสาย
หนองแวงผีเสื้อ 
หมู่ 11 บ้านแสง
บูรพา 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
สายหนองแวงผีเสื้อ 
หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา 
 

50,000 หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

กองช่าง             

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสาย 
โป่งจิก หมู่ 11  
บ้านแสงบรพา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สายโป่งจิก หมู่ 11  
บ้านแสงบรพา 

100,000 หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

กองช่าง             

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอย
ร่วมใจพัฒนา หมู่ 
11 บ้านแสงบูรพา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 
11 บ้านแสงบูรพา 

80,000 หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

กองช่าง             

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสาย 
อด.ถ.174-09 ห้วย
หินแตก-อ่างเก็บน้ า
ห้วยตาดข่า หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา  

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
สาย อด.ถ.174-09 
ห้วยหินแตก-อ่างเก็บน้ า
ห้วยตาดข่า หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

200,000 หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

กองช่าง             

 
 



  
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
           แผนงาน  เคหะและชุมชน   

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม/ผลผลิต 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
13 

 
 
 

 

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายล า
ห้วยหลวง  หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
สายล าห้วยหลวง  หมู่ 
11 บ้านแสงบูรพา 
 

50,000 หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

กองช่าง             

14 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย 
อด.ถ.174-01 
(หนองแสง-โนน
ส าราญ)  หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
สาย อด.ถ.174-01 
(หนองแสง-โนนส าราญ)  
หมู่ 11 บ้านแสงบูรพา 
 

140,000 หมู่ 11 
บ้านแสงบูรพา 

กองช่าง             

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,406,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข้งของชุมชน 
   วัตถุประสงค์  บริการสาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
   แผนงานสาธารณสุข 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการประชาคม

การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการการประชาคมการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
สร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและ
การช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึง
มือแพทย์ให้กับประชาชน
จากสถานการณ์จ าลอง 

10,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน 
ปลัด  (ปก.) 

            

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงความส าคญัใน
การแก่ไขปัญหาโรคเอดส์
และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

20,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน 
ปลัด (สธ.) 

            

3 โครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

เพื่อเป็นการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและสร้างจุดรับ
ซื้อขยะในชุมชนและสร้าง
รายได้ลดปริมาณขยะ 
 

10,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน 
ปลัด (สธ.) 

            

4 โครงการฝึกอบรม
เครือข่ายอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก 
(อถล.) 

เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอยไดค้วามรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

20,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน 
ปลัด (สธ.) 

            



  
 
 
 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการรณรงค์

ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

40,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (สธ.) 

            

6 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระราชปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์อัครราชกุมาร ี

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและควบคุมโรคตดิต่อ
จากสุนัข แมวและสตัว์เลีย้งใน
พื้นที่รับผิดชอบและเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (สธ.) 

            

7 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุขให้แก่
หมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน 
ๆ ละ 20,000.- 
บาท 

เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตาม 
โครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

160,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (สธ.) 

            

รวมแผนงานสาธารณสุข 310,000  
 
 
 
 
 



  
 
 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ  คุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข้งของชมุชน 
    วัตถุประสงค์  เพื่อจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค

. 
เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
1 โครงการกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองอ้อ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้าง
ความสามัคคีระหว่างกันของเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 
 

20,000 ภายในเขต 
อบต. 

หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

2 โครงการแกไ้ขปัญหา
สังคมและความ
ยากจน 

โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน
เพื่อช่วยเหลือความยากจนและคน
ด้อยโอกาสในสังคม ในด้านต่าง ๆ  

20,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

3 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นที่ อบต. หนองอ้อ 

20,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

4 อุดหนุนเอกชนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
ดอกไม้จันทน ์

เพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ประดับ
เมรุ ตามโครงการดอกไม้จันทน์ 
หมู่ 6 บ้านโนนบรูณ ์
สมบูรณ ์
 

20,000 หมู่ 6 บ้าน
โนนสมบรูณ ์

อ าเภอหนอง
วัวซอ (พช.) 

            

 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000  
  

 
 



  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
    วัตถุประสงค์   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การแพรร่ะบาดของ
ยาเสพตดิในหมู่บ้านและ
ชุมชน 
  

20,000  อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก.) 

            

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
 

15,000  อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก.) 

            

3 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
อ าเภอหนองวัวซอ  

 50,000  อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก.) 

            

รวมแผนงานสร้างความเข้แข็งของชุมชน 85,000  
 
 



  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2. การพัฒนาด้านสาธารณสขุ คุณภาพชีวิตและสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
    วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผิดชอบ 
พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 

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 โครงฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ด าเนินการตามโครงการ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
  

20,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก.) 

            

2 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
เฝ้าระวังไฟป่า 

ด าเนินการตามโครงการ
ปฏิบัติการและเฝ้าระวังไฟ
ป่าในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  

30,000 พื้นที่ป่าใน
เขต อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก.) 

            

3 โครงการรณรงค์
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้ทักษะใน
การเอาตัวรอดจาการจมน้ า 
 

20,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก.) 

            

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน 70,000  
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสรา้งอาชีพเสริมเพิม่รายได้ให้กับประชาชน 
   แผนงาน การเกษตร 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการส่งเสริม

อาชีพเกษตรกรรม 
เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
เกษตรกรรมของเกษตรกรใน
พื้นที่ อบต.หนองอ้อ โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้การศึกษา
ดูงาน 
 

 50,000  อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (กษ.) 

            

รวมแผนงานการเกษตร 50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรยีนรู้ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงาน การศาสนา และวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม/ผลผลิต/
งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการแข่งขันกีฬา 

อบต.หนองอ้อ 
ด าเนินการคา่ใช้จ่าย ใน
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ   
 

200,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าส่งเสรมิ
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ  
เช่น การแข่งขันกีฬาดอก
อ้อเกมส์ ครั้งท่ี 12 
 

30,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการแข่งขันกีฬาสี
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองอ้อ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
แข่งขันกีฬาสีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

4 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม  จริยธรรม   
 

30,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการออกร้านและ
นิทรรศการแสดงสินค้า-
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดนิทรรศการ 
โครงการออกร้านและ
นิทรรศการแสดงสินค้า-
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นจัด เช่น 
งานประจ าปีกาชาด
มะม่วงแฟร์   

100,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            



  
  



  
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการจดังาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
อบต.หนองอ้อ   

200,000. อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงกาส่งเสรมิ
ประเพณีสงกรานต ์
(รดน้ าขอพรผูสู้งอายุ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์  
 (รดน้ าขอพรผูสู้งอายุ) 
 

100,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

 โครงกาส่งเสรมิและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตพื้นท่ี 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว ในเขตพื้นท่ี อบต.
หนองอ้อ 
 

50,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

9 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนอง
วัวซอ ตามโครงการ
ออกร้าน/จัด
นิทรรศการแสดง
สินคา้-ผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นกาชาดอ าเภอ
หนองวัวซอ ประจ าปี 
“มะม่วงแฟร์” ปี 
2564 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ ตาม
โครงการจดังานกาชาด
ประจ าปี “มะม่วงแฟร์” 
ประจ าปี 2564  
 

100,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

รวมแผนงานการศาสนา และวัฒนธรรมและนันทนาการ 840,000  
 
 
 



  
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรยีนรู้ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงาน การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการค่าอาหาร

เสรมิ (นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ่ายโครงการค่าอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.
หนองอ้อ  จ านวนเด็ก 97 คน  
จ านวน 5 ศูนย์ฯ 

201,760 อบต.
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการค่าอาหาร
เสรมิ (นม) โรงเรยีน 
สพฐ. 

จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน สพฐ.ในเขต อบต.
หนองอ้อ จ านวนเด็ก 338 คน 
จ านวน 3 โรงเรียน 

703,040 อบต.
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

3 อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
สังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที ่

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต 
พื้นที่ อบต.หนองอ้อ   
จ านวนเด็ก 338 คน  
จ านวน 4 โรงเรียน 
 

1,352,000 อบต.
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

4 อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวนเด็ก 97 คน  
จ านวน 5 ศูนย์ฯ 
 

475,300 อบต.
หนองอ้อ  

กอง
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 



  
 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนโรงเรียน

บ้านหนองแวงฮี 
ค าหมากคณู 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงฮ ี
ค าหมากคณู  
-ตามโครงการกิจกรรมค่าย
คอมพิวเตอร์วิชาการ  จ านวน 
50,000 บาท 
-ตามโครงการจ้างบุคลากรสาย
งานการสอน (ครูอัตราจ้าง) 
จ านวน 84,000 บาท 

134,000 โรงเรียนบ้าน
หนองแวงฮี 
ค าหมากคูณ 

กอง
การศึกษา 

            

6 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนหนองแสง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนอง
แสง ตามโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์
ไข ่
เพื่อเป็นอาหารกลางวันส าหรับ
เด็กนักเรยีน 

50,000 โรงเรียน
ชุมชนหนอง
แสง 

กอง
การศึกษา 

            

7 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนส าราญ 

-โครงการจ้างบุคลากรงานการ
สอน ครูอัตราจ้าง จ านวน 
84,000 บาท 
-โครงการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้า 
จ านวน  50,000 บาท 

134,000 โรงเรียน
บ้านโนน
ส าราญ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการจดั
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อจ่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติส าหรับ
เด็กและเยาวชนในเขตต าบล
หนองอ้อ 

100,000 อบต.หนอง
อ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

9 ค่าใช้จ่ายโครงการ
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.หนองอ้อ 
 

30,000 อบต.หนอง
อ้อ 

กอง
การศึกษา 

            



  
 
 
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
10 สนับสนุนค่า

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนให้แก่เด็ก
นักเรียน  

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาผู้เรียนให้แกเ่ด็กอายุ
ตั้งแต่ 3-5 ปี จ านวน 52 คน  
จ านวน 5 ศูนย ์

22,360 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

11 สนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียน  ให้แก่เด็กอายตุั้งแต่ 
3-5 ปี จ านวน 52 คน   
จ านวน 5 ศูนย ์

15,600 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

12 สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่าจัดการเรยีนการ
สอนให้แก่เด็กอายตุั้งแต่ 3-5 ปี 
จ านวน 97 คน จ านวน 5 ศูนย ์

164,900 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

13 สนับสนุนค่าหนังสือ
เรียนให้แก่เด็ก
นักเรียน 

เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือเรยีน
ให้แก่เด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปี 
จ านวน 52 คน จ านวน 5 ศูนย ์

10,400 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

14 สนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียน
ให้แก่เด็กนักเรยีน 

เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียนให้แก่เด็กอายุตั้งแต่ 3-5 ปี 
จ านวน 52 คน จ านวน 5 ศูนย ์

10,400 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

15 โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดโรงจอดรถกว้าง 4 เมตร 
ยาย 16.5 เมตร และลาน 
จอดรถ 323 ตารางเมตร 

183,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

รวมแผนงานการศึกษา 3,586,760  
 
 
 
 
 



  
 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 .การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีสิง่แวดล้อมท่ีดี 
   แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อด าเนินงานโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้าน ต่าง ๆ 

30,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (กษ.) 

            

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการบุก
รุกตัดไม้ท าลายป่าและสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 

20,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (กษ.) 

            

รวมแผนงานการเกษตร 50,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
                                                                                                 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารงาน อบต.หนองอ้อ  
เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ  พนักงาน 
พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้น า
ชุมชน กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพต่าง ในพ้ืนท่ี อบต. 
หนองอ้อ   
 

400,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี,ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น,
ประชาคมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาประชาคมและ
การประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

50,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            



  
ล าดับ

ที ่
โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมาณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถนที่

ด าเนินการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

เพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

15,000 ท้องถิ่น
อ าเภอ 

หนองวัวซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ศักยภาพผู้น าท้องถิ่น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผลการ
ท างานของข้าราชการ 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน และ
ผู้บริหารท้องถิ่นประจ าปี 
2564 

20,000 ท้องถิ่น
อ าเภอ 

หนองวัวซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ 
โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีและราชพิธีและ
ราชพิธีในวันส าคัญของชาต ิ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ ตาม
โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีและราชพิธีและ
ราชพิธีในวันส าคัญของชาติ  

10,000 อ าเภอ 
หนองวัวซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

รวมแผนงานบริหารทั่วไป 495,000  
  



  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
           วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
   แผนงานบริหารทั่วไป 
 ครุภัณฑ ์

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 ครุภัณฑส์ านักงาน 

เก้าอี้ท างาน 
เพื่อจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 
4 ตัว 

10,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จ านวน  2  หลัง 

10,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี ้ โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน  
1  ชุด 

5,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
รถยนต์ส่วนกลาง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 
ประมาณกระบอกสูบ ไม่เกิน 
1,800 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่ ากว่า 
85 กิโลวัตต์ รถยนต์นั่ง 4 
ประต ู

931,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 ครุภณัฑ์ส านักงาน 
ตู้ไม้บานเปิด 

เพื่อจัดซื้อตูไ้ม้บานเปดิ ขนาด
ความสูงไม่ต่ ากว่า 70 
เซนติเมตร จ านวน 1 หลัง 

3,500 อบต. 
หนองอ้อ 

กองคลัง             

6 ตู้เหล็กบานเลื่อน เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 หลัง 

9,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กองคลัง             

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 
หน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.1 GHZ 

22,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กองคลัง             

รวมครภุัณฑ์ แผนงานบริหารทั่วไป 990,500               



  
ครุภัณฑ ์
แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
ครุภัณฑส์ านักงาน 
เครื่องถ่ายเอกสาร 

 
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 
จ านวน 1 เครื่อง 

 
50,000 

 
อบต. 

หนองอ้อ 

 
กอง

การศึกษา 

            

9 พัดลมโคจร จัดซื้อพัดลมโคจรขนาด 18 
นิ้ว จ านวน  6 เครื่อง 

12,000 อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

10 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
ตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็นแบบถัง
คว่ า 

ซื้อตู้ท าน้ าร้อนน้ าเย็น แบบ 
ถังคว่ าระบบคุมความเย็น
อัตโนมัติ  น้ าร้อน 1 หัว น้ า
เย็น 1 หัว จ านวน  1 
เครื่อง 

 
10,000 

 

อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

11 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร ์

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เครื่อง จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.1 GHZ หรือ
ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ าหลัก(RAN) 
ชนิด DORA หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

34,000 
 

อบต. 
หนองอ้อ 

กอง
การศึกษา 

            

รวมแผนงานการศึกษา 106,000               
รวมครภุัณฑ์   11  รายการ 1,061,500               



  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
           วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
   แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 สบทบกองทุน

ประกันสังคม 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
อบต.ในอัตราร้อยละ 5 

350,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  6,612,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 
 

            

3 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ จ านวน 156 
คน  

1,497,600 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ให้แกผู่้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว จ านวน 3 คน 

30,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายกรณีความจ าเป็น
เร่งด่วนและกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ภัยธรรมชาติ หรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
เกิดกรณีฉุกเฉิน  

293,300 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านัก 
งานปลัด 

            

 
 
 
 



  
 

ล าดับ
ที ่

โครงการกจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับพ้ืนท่ี อบต.
หนองอ้อ  

96,390 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

7 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

300,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

8 เงินช่วยพิเศษ 
 เงินช่วยเหลือพิเศษ 
เงินค่าท าขวัญพนักงาน
และลกูจ้าง 

เพื่อช่วยเหลือพิเศษ เงินค่าท า
ขวัญพนักงานและลูกจา้ง  
เป็นค่าท าขวัญ  

10,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

9 เงินช่วยเหลือ  
เงินทดแทนให้พนักงาน
จ้างที่มีสิทธิได้รับเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทน กรณี
พนักงานจ้างประสบอุบัตเิหตุ
อันตรายหรือบาดเจ็บขณะ
ปฏิบัติราชกราชตามสิทธิอัน
พึงได้ 

10,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

10 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน (ประกันสังคม) 
ของพนักงานจ้าง อบต. 

30,000 อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

รวมงบกลาง 9,229,290  
 
 
 
                                                   ผู้รายงาน                        พันจ่าตรี                                       ผู้ตรวจสอบ                                                    ผู้อนุมัติ 

       (นายปัญญา  สาระกุล)                                                       (อภิชาติ  จันโทศรี)                                                    (นางสง่า  พิมพ์ศรี) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 


