
     
 

แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕65 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
 



 

ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย         
ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยจัดท าตามขั้นตอน ซึ่งแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย ได้ก าหนดรายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ต าบลเต่างอย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2565 ในการจัดท าในครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จาก หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ต าบลเต่างอย หัวหน้าส่วน/กอง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต่างอย, คณะกรรมการสนับสนุนฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ,คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ 
ท าให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2565 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย    
จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  
                                                                                          22   ตุลาคม  2564 
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ส่วนที่  1 

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงาน
และบูรณาการ ท างานกับหน่วยงานอ่ืนและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน โครงการและกิจกรรม
ในแผนการด าเนินงานที่จะท าให้การติดตามผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

 2. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 

2.1   เพ่ือเป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติจริงในเขตองค์การ     
        บริหารส่วนต าบลเต่างอย 
2.2   เพ่ือแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนที่จะด าเนินการจริงใน 
         ปีงบประมาณนั้น 
2.3    เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      
         เต่างอย 
2.4    เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เพ่ือควบคุมการ 
         ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2.5    เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ 
         จริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2548  (หมวด 5 ข้อ 26 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดังนี้-. 
            3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   รวบรวม
แผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่จะด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
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            3.2    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย) เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

            3.3   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น 

             การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส าหรับแผนการด าเนินงานตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  นี้ มิใช่การจัดท าแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/
โครงการ และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ในปีงบประมาณ  2565 
ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่และประโยชน์อ่ืน ๆ  เพ่ือลดความซ้ าซ้อน  เพ่ือเสริมประสาน
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของโครงการและระยะเวลาการด าเนินการ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมมือประสานการ
ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประสานผลประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

4.1 ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอยมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ าซ้อน ของโครงการมีการประสานและ
บูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในการ
ด าเนินงาน 

       4.2  ท าให้ทราบถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในเขตพ้ืนที่องค์การ     
              บริหารส่วนต าบลเต่างอย 
        4.3  เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการจริงใน     
              ปีงบประมาณนั้น 
        4.4  เป็นการประสานและบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่างๆ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
2.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
1 

 
1.30 

 
600,000 

 
2.87 

 
กองการศึกษาฯ 

รวม 1 1.30 600,000 2.87  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.5 แผนงานงบกลาง 

 
11 
2 
4 
2 
6 

 
14.29 
2.60 
5.19 
2.60 
7.79 

 
4,544,707 

60,000 
130,000 

80,000 
9,868,800 

 
21.72 
0.29 
0.62 
0.38 

47.15 

 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

รวม 25 32.47 14,683,507 70.16  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน      
4.1 แผนงานการเกษตร 2 2.60 105,000 0.50 กองช่าง 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 1.30 90,000 0.43 กองช่าง 
4.3  แผนงานการสาธารณสุข 4 5.19 210,000 1.00 ส านักปลัด 

รวม 7 9.09 405,000 1.93  
5. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง   
5.1 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
5.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.4 ครุภัณฑ์ 

 
15 
3 
9 

17 

 
19.48 
3.89 

11.69 
22.08 

 
1,874,100 

130,000 
465,000 

2,773,150 

 
8.95 
0.62 
2.22 

13.25 

 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

ส านักปลดั กองคลัง กองช่าง 
กองสวัสดิการฯ กองการศึกษาฯ 

รวม 44 57.14 5,242,250 25.04  
รวมทั้งสิ้น 77 100 20,93,757 100  
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บัญชี/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว              
2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด                                     

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 อุดหนุน
สภา
วัฒนธรรม
ต าบล 
เต่างอย 

สนับสนุนงานประเพณีไหลเรือไฟของแต่ละหมู่บ้าน
ในต าบลเต่างอยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเรือไฟ
และขบวนแห่งานประเพณีลอยกระทงวันผู้สูงอายุ
ในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา 
กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 
1.งานลอยกระทง 
2.งานวันผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์ 
3.สัปดาห์วันวิสาขบูชา 
3.งานประเพณีไหลเรือไฟ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 36 ข้อที่ 1 
ข้อบัญญัติ  2565   หน้า 36 

200,000 อบต.    
เต่างอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 
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3. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                                 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

2 โครงการ 
แข่งขัน
กีฬาต้าน
ยาเสพติด
ต าบล   
เต่างอย  

เพ่ือสนับสนุนงานกีฬาเยาวชนและประชาชนในต าบล 
รวมทั้งการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอเพ่ือเชื่อมความ
สัมพันธไมตรีให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
 โดยมีขั้นตอน การด าเนินงานดังนี้  
1.  ขออนุมัติโครงการ  
2. ด าเนินการตามโครงการ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
4. ติดตามประเมินผลโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 36 ข้อที่ 2 ข้อบัญญัติ  2565   หน้า 36 

50,000 อบต.   
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 
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3. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                                 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ

(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการ
เข้าค่าย
พุทธบุตร   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตรจัดอบรมนักเรียนในเขตพ้ืนที่ เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามให้ แก่เด็กและ
เยาวชน ดังนี้ –โรงเรียนอนุบาลเต่างอย จ านวน   
30,000 บาท  – โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 
จ านวน 20,000 บาท โดยมีขั้นตอน การด าเนินงาน
ดังนี้  - ขออนุมัติโครงการ  -ด าเนินการตามโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน –ติดตามประเมินผล
โครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 47 ข้อที่ 1 ข้อบัญญัติ  2565   หน้า 22 

50,000 อบต.   
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

              

4 ค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
วันเเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเด็ก
และเยาวชนเป็นก าลังส าคัญของชาติ  เป็นการส่งเสริม
ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถ 
ในทางท่ีดีงามมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้า
แสดงออก พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์  สังคมและ 
สติปัญญาโดยมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ –จัดท า
โครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ   -ด าเนินการตาม
โครงการ –รายงานผลการด าเนินงาน  -ติดตาม
ประเมินผลโครงการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 49 ข้อที่ 10 ข้อบัญญัติ  
2565   หน้า 27 

20,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 
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3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา่งอยนักเรียน 
19 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น   
เงิน 32,300 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย นักเรียน 23 
คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 39,100 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล นักเรียน 
20 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 34,000 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 47 ล าดับที่ 2 
ข้อบัญญัติ  2565   หน้า 22 

105,400 อบต. 
เต่างอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 



ผด. 02 
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3. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                          โครงการ/
กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงา
นรับผิด    
ชอบ
หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 

 

 

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดังนี้  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย 
นักเรียน 19 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย 
 นักเรียน 23 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 
6,900  บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล  
นักเรียน 20 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 47 ล าดับที่ 3 ข้อบัญญัติ  2565 หน้า 23 

18,600 อบต. 
เต่างอย 

กอง
การ   
ศึกษา
ฯ 

            

 

 

 

7 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือ
เรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา่งอยนักเรียน 19 คนๆ ละ
200 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนางอยนักเรียน 23 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 4,600บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล
นักเรียน 20 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 47 ล าดับที่ 4 ข้อบัญญัติ  2565 หน้า 23 

12,400 อบต. 
เต่างอย 

กอง
การ   
ศึกษา
ฯ 

            

 
 



ผด. 02 
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3. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย
งาน

รับผิด
ชอบ
หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน -ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดังนี้  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย 
นักเรียน 19 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย 
 นักเรียน 23 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
4,600  บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล  
นักเรียน 20 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 4,000  บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 48 ล าดับที่ 5 ข้อบัญญัติ  2565 หน้า 24 

12,400 อบต. 
เต่างอย 

กอง
การ   
ศึก 
ษาฯ 

              

9 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่ากิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอยนักเรียน 19 คนๆ ละ 
430 บาท เป็นเงิน 8,170 บาท   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนางอยนักเรียน 23 คนๆ ละ 430 บาท เป็น
เงิน 9,890 บาท   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพลนักเรียน 20 
คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 8,600 บาท  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 48 ล าดับที่ 6  ข้อบัญญัติ  2565 หน้า 24 

26,660 อบต. 
เต่างอย 

กอง
การ   
ศึกษ
าฯ 

            



ผด. 02 
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3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                           
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหาร
กลางวัน) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเต่างอย นักเรียน 19 คนๆ ละ 21 
บาท 245 วัน จ านวน 97,755 บาท  
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย
นักเรียน 23 คนๆละ 21 บาท 245 
วัน  จ านวน 118,335 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล
นักเรียน 20 คนๆละ 21 บาท 
245 วัน จ านวน  102,900 บาท 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
จ่ายเป็น 3 ห้วง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 48 ล าดบัที่ 7 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 25 

318,990 อบต.    
เต่างอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 



ผด. 02 
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3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน  3.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ โครง  

การ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งานหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 วัสดุ  

งาน
บ้าน
งาน
ครัว 

 

 เพ่ือจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT  ส าหรับเด็ก
นักเรียน  ตามบญัชีแนบทา้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยแนวทางประมาณการรายรบัและจดัท างบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงินอดุหนนุทั่วไป ดา้นการศกึษาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ 2565 ดงันี ้
- โรงเรียนนางอยโพนปลาโหลนักเรียน 121 คนๆ
ละ 7.37 บาท 260 วัน  จ านวน 231,860.20 บาท  
- โรงเรียนอนุบาลเต่างอยนักเรียน 425 คนๆละ 7.37 
บาท  260 วัน  จ านวน 
 814,385 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเต่า
งอย นักเรียน 19 คนๆละ 7.37 บาท
260 วัน จ านวน 36,407.80 บาท  
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอยนักเรียน 23 คนๆละ
7.37 บาท 260 วัน  จ านวน 44,072.60 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพลนักเรียน 20 คนๆ
ละ 7.37 บาท 260 วัน จ านวน  38,324 บาท 
 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ดังนี้ –จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 –ด าเนินการตามโครงการ –รายงานผลการด าเนินงาน -
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 48 ล าดับที่ 8  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565
หน้า 25 

1,165,073 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
การ   
ศึกษา
ฯ 

            

 



ผด. 02 
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3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                    
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถาน
ที่

ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 อุดหนุน     
ส่วนราช 
การ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 -โรงเรียนอนุบาลเต่างอยนักเรียน 425 คนๆ ละ 
21 บาท 200วัน จ านวน 1,785,000 บาท 
–โรงเรียนนางอยโพนปลาโหลนักเรียน 
121 คนๆ ละ 21บาท 200 วัน จ านวน 
508,200 บาท 
โดย มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
–อุดหนุนงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 49 ล าดับที่ 9 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 27 

2,293,200 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง  
การ    

ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 



ผด. 02 
-13- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด                   
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการซ่อมแซม
รางระบายน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เต่างอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่างซ่อมแซมรางระบาย
น้ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย 
โดยเปลี่ยนจากรางพลาสติก ขนาด
เล็ก เป็นขุดรางสังกะสี ขนาดใหญ่ 2 
ชุด (1 ชุด ความยาวไม่น้อยกว่า 12 
เมตร) พร้อมท่อระบายน้ าลงพ้ืน 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ –
จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ   
-ด าเนินการตามโครงการ –รายงาน
ผลการด าเนินงาน     -ติดตาม
ประเมินผลโครงการ  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 
20 

15,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
การ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 



ผด. 02 
-14- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด                   
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการซ่อมแซม
รางระบายน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นางอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอยโดย
ทาสีก าแพงรั้วและระบายภาพเขียน 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร 
 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 
20 

12,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
การ   
ศึกษาฯ 

            

15 โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและ
พัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและ  
เยาวชนต าบล เต่า
งอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ได้แก่     ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 43 ล าดบัที่ 
12 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 
หน้า 32 

40,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

 
 
 
 



ผด. 02 
-15- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ    
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

16 โครงการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้ด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการผู้สูงอายุ เพ่ือใช้สถานที่ในการท า
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีสถานที่จัด
กิจกกรมร่วมกัน ฟ้ืนฟูทางด้านจิตใจ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 หน้า 5 ล าดับที่ 1 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 33 

58,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

17 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อด าเนิน
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีและประชาชน 
ที่สนใจ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 42 ล าดับที่ 6 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 33 

20,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

 
 
 
 



ผด. 02 
-16- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 โครงการศูนย์
ปฏิบัติร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 
อ าเภอเต่า
งอย จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ค่า
วัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร หมึกถ่าย
เอกสาร หมึกเครื่องพิมพ์ หมึก
เครื่องโทรสาร ตลอดจนเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ต่างๆ คุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 
ตู้ ใส่เอกสาร และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องใน 
 พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
หน้า 18 ล าดับที่ 2 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 40 

30,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



ผด. 02 
-17- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                              
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

19 โครงการจัดท า
แผนชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จัดท าแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นการบูรณา
การแผนให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกัน
ด าเนินการก้ไขปัญหาชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 51 ล าดบัท่ี 1 
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2565 หน้า  39 

5,000 7 
หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัด 

            

20 โครงการจิต
อาสา 
“พระราชทาน 
904  วปร. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่า
เหมารถรับ-ส่ง วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้องในโครงการฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 51 ล าดบัท่ี 4 
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2565 หน้า 35 

10,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 



 
ผด. 02 

-18- 
3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

21 โครงการ
ประชุม
ประชาคม
หมู่บ้าน/
ต าบล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ในการจัดตั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล
และประชุมประชาคมเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
ค่าใช้จ่ายในโครงการได้แก่ ค่าอาหารว่าง ค่า
เครื่องดื่ม ค่าจัดท าป้าย และค่าวัสดุอุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดเวทีประชุมประชาคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 51 ล าดบัที่ 5 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 36 

5,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก 

ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผด. 02 

-19- 
3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

22 โครงการ
ฝึกอบรม
อาสากู้ชีพ 
(FR) หรือ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้าน
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่าวัสดุ
อุปกรณ,์ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 29 

30,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก  
ปลัด 

            

23 โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
และ อสม. จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร,ค่า
วัสดุอุปกรณ์,ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 29 

30,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 



 
 

ผด. 02 
-20- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                   
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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 เงินส ารอง
จ่าย 

 

เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น กิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ เพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนเบื้องต้น
ของประชาชนเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิด
จากธรรมชาติ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ฯลฯ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 111 ล าดับ ที่ 12 รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2565 หน้า 2   

400,000 อบต. 
เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด,
กอง
สวัสดิ-
การฯ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                    โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

25 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เต่างอย ที่มิสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 2 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 1  

7,526,400 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การฯ 

            

26 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพ
ความพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย ที่มิสิทธิ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 3 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 1   

2,172,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การฯ 

            

27 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 4 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 2   

96,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 
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4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                           
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

28 โครงการปลูก
จิตส านึกเด็ก
นักเรียน (หน่วย
พิทักษ์ป่า) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ 
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องในโครงการ                   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 18 ล าดบัที่ 1
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 43   

10,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 
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4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                           โครงการ/
กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

29 โครงการ
ปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ 

เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ ได้แก ่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ                      - เพ่ือ
เป็นการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ และเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขตต าบลเต่างอย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 52 ล าดับที่ 2รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2565 หน้า 44   

5,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

30 โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 53 ล าดับที่ 4
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 44  

50,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

31 โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ถนนเรียบตลิ่ง
ล าน้ าพุง หมู่ที่ 
2 บ้านเต่างอย
เหนือ ต าบล
เต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
ถนนเรียบตลิ่งล าน้ าพุง หมู่ที่ 2 บ้านเต่า
งอยเหนือ ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร ประกอบไปด้วยชุดโคม
ไหลอดแอลอีดี (ประกอบอยู่ในชุด
เดียวกัน) ขนาดไม่น้อยกว่า 20000  
วัตต์ พร้อมเสาเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 
2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ยึดแน่นกับคาน คสล. 
จ านวน 30 ชุด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิเติม (ครั้งที่ 3) หน้า 
64 ล าดับที่ 1  รายละเอียดข้อบัญญัติ 
2565   หน้า 40 

99,300 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

32 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน สาย
เรียบตลิ่งล าน้ า
พุง ต าบลเต่า
งอย อ าเภอเต่า
งอย จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย
เรียบตลิ่งล าน้ าพุง ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร ขนาด ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตรหนา
ลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนผินคอนกรีตไม่
น้อยกว่าเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 172.00
ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน
คัดลอก/ดัดแปลงจากมาตรฐานก่อสร้าง
ทาง เลขที่ ท 1-01 กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย โดยอนุโลม) - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หน้า 70 
ล าดับที่ 1  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565   
หน้า 43 

100,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

33 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน สาย
ทางข้างร้านภา
สิทธิ์เภสัช หมู่ที่ 
6 บ้านน้ าพุง
สามัคคี ต าบล
เต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย
เรียบตลิ่งล าน้ าพุง ต าบลเต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัดสกลนคร ขนาด ความ
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่าเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 125.00
ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 
ส านักงานเลขานุการ อคพต. ส านัก
นายกรัฐมนตรี ตุลาคม 2536 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หน้า
68 ล าดับที่ 116  รายละเอียดข้อบัญญัติ 
2565   หน้า 41 

74,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

34 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน สาย
ทางข้างร้าน
ก๋วยเตี๋ยวมยุรี 
หมู่ที่ 4 บ้าน
นางอย ต าบล
เต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย
ทางข้างร้านก๋วยเตี๋ยวมยุรี หมู่ที่ 4 บ้าน
นางอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร ขนาด ความกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 58.00 เมตรหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่าเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 174.00ตารางเมตร 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนจากมาตรฐาน
ด้านช่าง คพต.ถ.03 ส านักงานเลขานุการ 
อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี ตุลาคม 
2536 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที ่ 3) หน้า
66 ล าดับที่ 114  รายละเอียดข้อบัญญัติ 
2565   หน้า 41 

100,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

35 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน สาย
หน้าบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน นาง
บุตชบา กิจศ
กุล-นางสง่า 
อินธิบาล หมู่ที่ 
3 บ้านโคกงอย 
ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย
หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางบุตชบา 
กิจศกุล-นางสง่า อินธิบาล หมู่ที่ 3 บ้าน
โคกงอย ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตไม่น้อย
กว่าเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 174.00
ตารางเมตร (ตามรายละเอียดแบบแปลน
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 
ส านักงานเลขานุการ อคพต. ส านัก
นายกรัฐมนตรี ตุลาคม 2536 - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หน้า65 ล าดับ
ที่ 113  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565   
หน้า 42 

100,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            



 
ผด. 02 

 
-29- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

36 โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง เพื่อ
การเกษตร ณ 
ถนนการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้าน
โพนปลาโหล 
ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เพ่ือการเกษตร ณ ถนนการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโพนปลาโหล ต าบล
เต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-4.00 เมตร 
ยาว 3,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร หรือปริมาตรลูกรังม่น้อยกว่า 
368.00 ลูกบาศก์เมตร (หรือปรับปรุง
เฉพาะส่วนที่ช ารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็น
บ่อ) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) หน้า
67 ล าดับที่ 115  รายละเอียดข้อบัญญัติ 
2565   หน้า 42 

100,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 



 
ผด. 02 

 
-30- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

37 โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
ลูกรัง เพ่ือ
การเกษตร ณ 
ถนนการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้าน   
น้ าพุงสามัคคี 
ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
เพ่ือการเกษตร ณ ถนนการเกษตรภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านน้ าพุงสามัคคี    
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00-
4.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตรลูกรังๆไม่
น้อยกว่า 96.00 ลูกบาศก์เมตร (หรือ
ปรับปรุงเฉพาะส่วนที่ช ารุดเสียหาย เป็น
หลุม เป็นบ่อ) - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) หน้า 69 ล าดับที่ 117  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565   หน้า 43 

26,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
                                                                                                                                                           



 
ผด. 02 

 
-31- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

38 โครงการ
ปรับปรุงผิว
จราจรถนน
ลูกรัง เพื่อ
การเกษตร ณ 
ถนนการเกษตร
สายสามแยกวัด
โพธิ์ศรีสะอาด-
หนองกาเหลือง
หมู่ที่ 4 บ้าน     
นางอย ต าบล
เต่างอย อ าเภอ
เต่างอย จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร ณ ถนน
การเกษตรสายสามแยกวัดโพธิ์ศรีสะอาด-
หนองก้านเหลืองหมู่ที่ 4 บ้านนางอย 
ต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัด
สกลนคร ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 3,500.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตรหรือปริมาตรลูกรังๆไม่น้อย
กว่า 368.00 ลูกบาศก์เมตร (หรือ
ปรับปรุงเฉพาะส่วนที่ช ารุดเสียหาย เป็น
หลุม เป็นบ่อ) - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) หน้า 63 ล าดับที่ 111  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565   หน้า 43 

100,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 



 
ผด. 02 

-32- 
5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

39 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ หลักสูตรทบทวน
ตามหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
440 ลว 13 กุมภาพันธ์ 
2563 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการตั้ง
งบประมาณส าหรับ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร, 
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร,ค่าอาหาร
ว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ    - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 
หน้า 27 ล าดับที่ 1               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 
16 

60,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 



 
 

ผด. 02 
-33- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  256 พ.ศ.  2565 

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

40 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย ให้กับ
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน,อสม., 
ผู้น าชุมชน, กู้ชีพ 
กูภ้ัย 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร,         
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่า
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
ตามโครงการฯ    - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 2) หน้า 27 ล าดับที่ 3               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 16 

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 



 
 

ผด. 02 
-34- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครง 

การ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

41 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้และซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับประชาชน 
นักเรียน ผู้น า
ชุมชนในเขตต าบล
เต่างอย 

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการ ไดแ้ก่ วัสดุอุปกรณ์, 
ค่าป้ายค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ    - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565  เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) หน้า 28 ล าดับ
ที่ 4 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 
16 

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผด. 02 
-35- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครง 

การ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

42 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้และซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย (อุทกภัย) 
ให้กับประชาชน 
นักเรียน ผู้น า
ชุมชนในเขตต าบล
เต่างอย 

เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร,         
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่า
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง   
ตามโครงการฯ    - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม (ครั้ง
ที่ 2) หน้า 28 ล าดับที่ 5               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 17 

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 

 
 
 
 
 



 
ผด. 02 

-36- 
5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

43 ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดี
ตามค า
พิพากษาของ
ศาล 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษาของศาลส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมใน
การด าเนินคด ี - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 117 
ล าดับที่ 13 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 
หน้า 6  

10,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

44 ค่าวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ให้ความรู้และข่าวความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ อบต. เช่น หนังสือพิมพ์ 
สื่อ วารสารต่างๆ และอ่ืนๆ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 115 ล าดับที่ 7               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 7 

5,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 



 
ผด. 02 

-37- 
5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ
/

กิจกรรม 

รายละเอียด                              โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

45 ค่าใช้   
จ่ายใน
การ
เตรียม  
การรับ-
ส่งเสด็จ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับ–ส่งเสด็จ
ฯ  

เช่น ค่าเหมารถรับ-ส่ง   ราษฎร เพ่ือรับ-ส่ง
เสด็จฯ ,ค่าจัดท าซุ้มรับเสด็จและอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 6 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 7   

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

46 ค่าใช้  
จา่ยใน
การ
เลือกตั้ง 

เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้ง
การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่และ อ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น      พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 116 ล าดับที่ 9  รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2565 หน้า 7    

200,000 อบต.    
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 



 
 
 
 

ผด. 02 
-38- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

47 โครงการ
ฝึกอบรมเจ้า
พนักงาน
ผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง ประจ า
หน่วยเลือกตั้ง ใน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ได้แก ่ค่าวัสดุ,ค่าป้าย, ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร,ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 117 ล าดับที่ 11  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2565 หน้า 7    

30,000 อบต.   
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ผด. 02 
-39- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

48 โครงการ
พัฒนา
ท้องถิ่น/
ท้องที่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ได้แก ่ค่าวัสดุ,ค่าป้าย, ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร,ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 117 ล าดับที่ 11  รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2565 หน้า 7    

20,000 อบต.   
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            



49 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเต่างอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการ ได้แก ่ค่าวัสดุ,ค่าป้าย, ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร,ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ  - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 117 ล าดับที่ 12  รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2565 หน้า 7    

10,000 อบต.   
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 

ผด. 02 
-40- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด                        
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ.  2564 พ.ศ.  2565 

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

50 ซัมเมอร์ส ขนาด 
1.5 HP 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 18,000 
บาทตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์  
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2565       
หน้า 46 

36,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            



51 ซัมเมอร์ส ขนาด 
2.0 HP 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซัมเมอร์ส ขนาด 2.0 HP 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 28,000 
บาท    ตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์  
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2565 
หน้า 46 

56,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

52 ซัมเมอร์ส ขนาด 
3.0 HP 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซัมเมอร์ส ขนาด 2.0 HP 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 28,000 
บาท    ตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์  
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2565 
หน้า 46 

72,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 


