
     
 

แผนการด าเนินงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

  อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร 



ค าน า 
 

  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย         
ฉบับนี้ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561       
โดยจัดท าตามขั้นตอน ซึ่งแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เต่างอย ได้ก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ต าบลเต่างอย 

องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2563 ในการจัดท าในครั้งนี้
ได้รับความอนุเคราะห์จาก หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่ต าบลเต่างอย หัวหน้าส่วน/กอง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต่างอย, คณะกรรมการสนับสนุนฯ, คณะกรรมการพัฒนาฯ,คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ 
ท าให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2563 ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย    
จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

                                                                                องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  
                                                                                          25   ตุลาคม  2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 

เรื่อง                          หน้าที่       

ส่วนที่  1  บทน า                   1 

ส่วนที ่ 2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

              2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                 3 

              2.2  บัญช/ีกิจกรรม/งบประมาณ                      4 

ภาคผนวก 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย เรื่อง แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ส่วนที่  1 

บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการ ท างานกับหน่วยงานอื่นและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนการด าเนินงานที่จะท าให้การติดตามผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 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. 2563 
 

 3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2548  (หมวด 5 ข้อ 26 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 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  2563 
ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่และประโยชน์อ่ืน ๆ  เพ่ือลดความซ้ าซ้อน  เพ่ือเสริมประสาน
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของโครงการและระยะเวลาการด าเนินการ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมมือประสานการ
ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนที่และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประสานผลประโยชน์
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

4.1 ท าให้ทราบแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 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. 2563 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 2563 

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.  2561 พ.ศ.  2562 

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
กิจการ   
ที่เป็น 
สาธารณ-    
ประโยชน์ 

เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนงานลอยกระทง งานรดน้ าขอ
พรในวันสงกรานต์ งานกิจกรรมสัปดาห์ 
วันวิสาขบูชา งานประเพณีไหลเรือไฟ ของแต่ละ
หมู่บ้านในต าบลเต่างอย เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
เรือไฟและขบวนแห่ ฯลฯ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 36 ล าดับที่ 1 
ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 47 
กิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้ 
1.งานลอยกระทง 
2.งานรดน้ าขอพรในวันสงกรานต์ 
3.งานประเพณีไหลเรือไฟ 
 

600,000 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.  2561 พ.ศ.  2562 

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
เข้าค่าย
พุทธบุตร   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเข้าค่ายพุทธ
บุตรจัดอบรมนักเรียนในเขตพ้ืนที่ เป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม อันดีงามให้ แก่เด็กและ
เยาวชน ดังนี้ –โรงเรียนอนุบาลเต่างอย จ านวน   
50,000 บาท  – โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 
จ านวน 30,000 บาท โดยมีขั้นตอน การด าเนินงาน
ดังนี้  - ขออนุมัติโครงการ  -ด าเนินการตามโครงการ 
-รายงานผลการด าเนินงาน -ติดตามประเมินผลโครงการ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 25 

80,000 อบต.   
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

              

3 ค่าใช้จ่าย
กิจกรรม
วันเเด็ก
แห่งชาติ
ประจ าปี 
2563 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 2563  ซ่ึงเด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญ
ของชาติ  เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาส
แสดงออกถึงความสามารถ ในทางที่ดีงามมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออก พัฒนาทางด้านร่างกาย 
อารมณ ์ สังคมและ สติปัญญาโดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ –จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ   
-ด าเนินการตามโครงการ –รายงานผลการด าเนินงาน     
-ติดตามประเมินผลโครงการ  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 30 

50,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
 

ผด. 02 
-6- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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



4 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าจัดการ
เรียนการ
สอน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา่งอยนักเรียน 
16 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น   
เงิน 27,200 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย นักเรียน 30 
คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล นักเรียน 
 19 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
เงิน 32,300 บาท ข้อบัญญัติ  2563   
หน้า 25 

110,500 อบต. 
เต่างอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผด. 02 

-7- 
3. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                          
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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
(ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดังนี้  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย 
นักเรียน 16 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย 
 นักเรียน 30 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 
9,000  บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล  
นักเรียน 19 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท  
ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 26 

19,500 อบต. 
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 

 

 

6 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือ
เรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน ดังนี้  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา่งอยนักเรียน 16 คนๆ ละ
200 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนางอยนักเรียน 30 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 6,000บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล
นักเรียน 19 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท  
ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 26 

13,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 

ผด. 02 
-8- 

3. .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบ   สถาน หน่วยงาน พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 



กิจกรรม ประมาณ
(บาท) 

ที่
ด าเนิน
การ 

รับผิดชอบ
หลัก 

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

7 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน -ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ดังนี้  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย 
นักเรียน 16 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 3,200 บาท  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย 
 นักเรียน 30 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 
6,000  บาท- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล  
นักเรียน 19 คนๆ ละ 200 บาท เป็น
เงิน 3,800  บาท ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 27 

13,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

              

8 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(ค่ากิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้  
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตา่งอยนักเรียน 16 คนๆ 
ละ 430 บาท เป็นเงิน 6,880 บาท                     
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอยนักเรียน 30 คนๆ   
ละ 430 บาท เป็นเงิน 12,900บาท   
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพลนักเรียน 19 
คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 8,170 บาท  
ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 27 

27,950 อบต. 
เต่า
งอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
ผด. 02 

-9- 
3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/ รายละเอียด                           งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 



กิจกรรม โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนิน 
การ 

รับผิดชอบ
หลัก 

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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(อาหาร
กลางวัน) 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ดังนี้- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเต่างอย นักเรียน 17 คนๆ ละ 20 
บาท 245 วัน จ านวน 83,300 บาท  
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเต่างอย
นักเรียน 16 คนๆละ 20 บาท 245 
วัน  จ านวน 78,400 บาท  
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอย
นักเรียน 30 คนๆละ 20 บาท 245 
วัน  จ านวน 147,000 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพล
นักเรียน 19 คนๆละ 20 บาท 
245 วัน จ านวน  93,100 บาท 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
จ่ายเป็น 3 ห้วง 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 28 

318,500 อบต.    
เต่างอย 

กองการ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 

ผด. 02 
-10- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน  3.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ โครง  รายละเอียด งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 



การ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม (บาท) ด าเนิน
การ 

งานหลัก 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 โครง 
การ
สนับ 
สนุน
ค่าใช้ 
จ่าย
การ
บริหาร
สถาน 
ศึกษา
ค่า 
อาหาร
เสริม
(นม) 
 

 เพ่ือจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์และนม UHT  ส าหรับเด็ก
นักเรียน  ตามบญัชีแนบทา้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยแนวทางประมาณการรายรบัและจดัท างบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงินอดุหนนุทั่วไป ดา้นการศกึษาขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ 2563 ดงันี ้
- โรงเรียนนางอยโพนปลาโหลนักเรียน 125 คนๆ
ละ 7.37 บาท 260 วัน  จ านวน 239,525 บาท  -
 โรงเรียนอนุบาลเต่างอยนักเรียน 511 คนๆละ 7.37 
บาท  260 วัน  จ านวน 
 979,178.20 บาท  - ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 
เต่างอย นักเรียน 16 คนๆละ 7.37 บาท
260 วัน จ านวน 30,659.20 บาท  
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางอยนักเรียน 30 คนๆละ
7.37 บาท 260 วัน  จ านวน 57,486 บาท  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าวิริยะพลนักเรียน 19 คนๆ
ละ 7.37 บาท 260 วัน จ านวน  36,407.80 บาท 
 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ดังนี้ –จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 –ด าเนินการตามโครงการ –รายงานผลการด าเนินงาน -
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 29  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 29 

1,343,257 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
การ   
ศึกษา
ฯ 

            

 
 

ผด. 02 
-11- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.1 แผนงานการศึกษา 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                    
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถาน
ที่

ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 เงิน          
อุดหนุน     
ส่วนราช 
การ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ตามบัญชี
แนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แนวทางประมาณการรายรับและจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
ด้านการศึกษาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 -โรงเรียนอนุบาลเต่างอยนักเรียน 511 คนๆ ละ 
20 บาท 200วัน จ านวน 2,044,000 บาท 
–โรงเรียนนางอยโพนปลาโหลนักเรียน 
125 คนๆ ละ 20บาท 200 วัน จ านวน 
500,000 บาท 
โดย มีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
–อุดหนุนงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 49 ล าดับที่ 9 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2562 หน้า 30 

2,544,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง  
การ    

ศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-12- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 



3.1 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด                   

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมก าแพง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดป่าวิริยพล 
หมู่ที่ 2  
บ้านเต่างอยเหนือ 
ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัดสกลนคร  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
ก าแพงรั้ว คสล. ขนาดยาว 15.00 
เมตร สงู 1.80 เมตร 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนต าบลเต่างอยก าหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 49  
ล าดับที่ 11 รายละเอียดข้อบัญญัติ 
2562 หน้า 29 
 

25,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
การ   
ศึกษาฯ 

            

 
 
 

ผด. 02 
-13- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ    
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
เสริมสร้าง
เครือข่ายและ
พัฒนา
ศักยภาพสภา
เด็กและ  
เยาวชนต าบล 
เต่างอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการได้แก่     
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 43 ล าดับที่ 12 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 35 

40,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

14 โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อด าเนิน
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีและประชาชน 
ที่สนใจ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 42 ล าดับที่ 6 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 35 

20,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

 
 
 
 
 

ผด. 02 
-14- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                              
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

15 โครงการ
จัดท าแผน
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูล
มาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน เพ่ือเป็นการบูรณาการแผนให้ทุกภาค
ส่วนมาร่วมกันด าเนินการก้ไขปัญหาชุมชน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 51 ล าดบัท่ี 1 
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2563 หน้า 44 

10,000 7 
หมู่บ้าน 

ส านัก
ปลัด 

            

16 โครงการจิต
อาสา 
“พระราชทา
น 904  
วปร. 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าเหมา
รถรับ-ส่ง วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องใน
โครงการฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 51 ล าดบัท่ี 4 
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2563 หน้า 45 

10,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-15- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ  
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

17 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 2563 หน้า 45 

10,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

18 โครงการวาง
และจัดท าผัง
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและจัดท า
ผังชุมชน อบต. เต่างอย เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินการคมนาคมและขนส่ง
เป็นต้น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 51 ล าดบัที่ 3 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 45 

100,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 

ผด. 02 
-16- 

3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                   
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 ค่าใช้จ่าย
โครงการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพ
ติดต าบล      
เต่างอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าอุปกรณ์
กีฬา ค่าอาหาร รางวัล ค่าจัดเตรียมสถานที่ และ
อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนงานงานกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในต าบล รวมทั้งการแข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอเพ่ือเชื่อมความสัมพันธไมตรี ให้ประชาชน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด และอ่ืนๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 36 ล าดับ    
ที่ 2 รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 46   

50,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
การ   
ศึกษาฯ 

            

20 ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมพิธีเปิด-ปิด   ค่า
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาผู้ฝึกสอน ค่า
เวชภัณฑ์  ค่าชุดนักกีฬา  และใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
อ่ืนๆ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 36 ล าดบัที่ 3   
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 46   

30,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
การ   
ศึกษาฯ 

            

 
 

ผด. 02 
-17- 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานงบกลาง 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                    โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เต่างอย ที่มิสิทธิ์และคุณสมบัติครบถ้วน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 2 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 56   

6,688,800 อบต. 
เต่างอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

22 เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ค่าเบี้ยยังชีพ
ความพิการ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเต่างอย ที่มิสิทธิ์และคุณสมบัติ
ครบถ้วน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 3 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 56   

2,400,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-18- 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานงบกลาง 



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

23 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อ
เอดส์ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 4 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 57   

120,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
สวัสดิ 
การ
สังคม 

            

24 ส ารองจ่าย 
 

เพ่ือเป็นเงินส ารองจ่ายกิจการที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพื่อแก้ไข
ความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชน
เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดจาก
ธรรมชาติ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 111 ล าดับที่ 12 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หนา้ 57   

500,000 อบต. 
เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-19- 

3..ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือศักยภาพการแข่งขัน 
3.4 แผนงานงบกลาง 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 สมทบระบบ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 41 ล าดับที่ 1 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 57   

100,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

26 สมทบ
งบประมาณ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบงบประมาณกองทุน
สวัสดิการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 41 ล าดับที่ 5 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 57   
 

60,000 อบต. 

 เต่างอย 

กอง
สวัสดิ- 
การ
สังคม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-20- 

4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.1 แผนงานการเกษตร 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                           
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

27 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย       
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องตามโครงการฯ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 41 ล าดบัที่ 5 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 57   

5,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

28 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 53 ล าดบัที่ 4 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 55  

100,000 อบต. 
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด. 02 
-21- 

4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.2 แผนงานการพาณิชย์ 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด  

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 ค่าใช้จ่าย
โครงการเป่า
ล้างบ่อ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเป่าล้างบ่อ
ในเขตรับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ไม่สะอาด มีตะกอนดิน  และเป็นการท าความ
สะอาดตะกอนที่ก้นบ่อท าให้น้ าสะอาดขึ้น
สมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย       ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้องตาม
โครงการฯ                                          
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 68 ล าดับที่ 20       
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 56   

90,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

 
ผด. 02 

-22- 
4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                          
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

30 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยต าบล      
เต่างอย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการได้แก่ 
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 56 ล าดบัที่ 5 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 31  

10,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

31 โครงการสัตว์
ปลอดโรค        
คนปลอดภัย   
จากโรค         
พิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการได้แก่ 
ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการฯ                                      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 55 ล าดบัที่ 2
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 31 

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 

ผด. 02 
-23- 

4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 เงินอุดหนุน
เอกชน 

เพ่ืออุดหนุนชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และ 
อสม. ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครอ งท้องถิ่น แนวทางประมาณการ
รายรับและจัดท างบประมาณราจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไป ด้านสาธารณสุข ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในการขับเคลื่อนโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ 
ตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุขของประชาชน ค่าใช้จ่ายส าหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การรณรงค์ 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละโครงการ           
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 57 ล าดับที่ 8  รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 32 

140,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 

ผด. 02 
-24- 

4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 เงินอุดหนุนส่วน
ราชการโครงการ
บ าบัดผู้ติดและ
ฟ้ืนฟูผู้ติด        
ยาเสพติด 

เพ่ืออุดหนุนส่วนราชการให้ส่วนราชการใช้
จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าป้าย ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ         
ที่เก่ียวข้องในโครงการฯ                      
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 57 ล าดบัที่ 11
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 32 

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-25- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
ทางบ้านนาย
สว่าง งอยภูธร 
หมู่ที่ 5         
บ้านโพนลาโหล 
ต าบลเต่างอย 
อ าเภอเต่างอย 
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.00 
เมตร ความยาว  33.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 99.00 ตารางเมตร                 
ตามรายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่างคพต.ถ.03ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 61 ล าดับ
ที่ 6  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 
47 
 

52,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ผด. 02 
-26- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
ทางบ้านนาย
สมหมาย งอย
ภูธร หมู่ที่ 5        
บ้านโพนลาโหล    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  2.50 
เมตร ความยาว  33.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 82.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 63 ล าดับ
ที่ 11  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563     
หน้า 48 
 

44,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-27- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                              
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
ตรงข้ามบ้าน
นายเกรียงศักดิ์ 
งอยภูธร        
หมู่ที่ 3        
บ้านโคกงอย    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.00 
เมตร ความยาว  49.00เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่างคพต.ถ.03 ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 61 ล าดับ
ที่ 7  รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 
48 
 

77,700 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 

ผด. 02 
-28- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด   

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
ทางเข้าวัดบ้าน
เต่างอยใต้ หมู่
ที่ 7 บ้าน     
เต่างอยใต้   
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.50 
เมตร ความยาว  100.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 350.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 64 ล าดับที่ 12 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 49 

187,000 อบต. 
เต่า
งอย 

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.  2561 พ.ศ.  2562 

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
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
ตรงข้ามบ้าน
นายเดี่ยว    
งอยภูธร       
หมู่ที่ 5 บ้าน          
โพนปลาโหล    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.00 
เมตร ความยาว  54.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 162.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 65 ล าดับ
ที่ 14   รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563    
หน้า 49 
 

85,800 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.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
บ้าน        นาย
บุญมี       งอย
ภูธร หมู่ที่ 3        
บ้านโคกงอย         
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  2.50 
เมตร ความยาว  60.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 62 ล าดับ
ที่ 8 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 50 
 

80,700 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.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน      
ซอยทางบ้าน   
นางเหมียน     
นามตาแสง        
หมู่ที่ 5  บ้าน
โพนปลาโหล    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.00 
เมตร ความยาว  62..00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 186.00 ตารางเมตร พร้องลง
ลูกรังไหล่ทาง (ตามรายละเอียดแบบแปลน 
คัดลอก/ดัดแปลง จากมาตรฐานด้านช่าง 
คพต.ถ.03 ส านักงานเลขานุการ อคพต. 
ส านักนายกรัฐมนตรี ตุลาคม 2536)  
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 65 ล าดบัที่ 15 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 50 
 

98,900 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 

ผด. 02 
-32- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                        
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด    

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
ทางไปหนองบัว 
บ้านนายชัช
ชนะ วิดีสา     
หมู่ที่ 4        
บ้านนางอย    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  4.00 
เมตร ความยาว  130.00 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร  พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง (ตามรายละเอียดแบบแปลน
คัดลอก/ดัดแปลงจากมาตรฐานก่อสร้างทาง 
เลขที่ ท1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยอนุโลม) พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 62 ล าดับที่ 9  รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 51 
 

291,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 

ผด. 02 
-33- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประม
าณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน ซอย
บ้านนางใคร
เทา งอยภูธร    
หมู่ที่ 1        
บ้านเต่างอย    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง  3.00 
เมตร ความยาว  38.00  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15  เมตร หรือพ้ืนผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนคัดลอก/ดัดแปลง 
จากมาตรฐานด้านช่าง คพต.ถ.03 ส านักงาน
เลขานุการ อคพต. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ตุลาคม 2536)  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 58 ล าดับ
ที่ 1 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 51 
 

60,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 

 
ผด. 02 

-34- 
5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล. 
เพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
ซอยทางเข้า
ตลาดนัดวันพุธ         
หมู่ที่ 6        
บ้านน้ าพุง
สามัคคี      
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ า    คสล. เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ซอย
ทางเข้าตลาดนัดวันพุธ หมู่ที่6 บ้านน้ าพุง
สามัคคี รายละเอียดดังนี้ 
1.วางท่อระบายน้ า คสล. มอก.ชั้น 3  ขนาด  
0.40 x 1.00 ม.  จ านวน  8.00 ท่อน   
2.วางบ่อพักน้ าฝาปิดตะแกรงเหล็ก  ขนาด  
0.75   x 0.75  ม.   จ านวน  4.00  บ่อ   
3. งานร่องระบายน้ า คสล. ฝาปิด คสล. 
ความยาว  200.00  ม. (ตามรายละเอียด
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย
ก าหนด)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 63 ล าดับที่ 10 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 52 
 

334,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 

ผด. 02 
-35- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

44 โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ า
ประยุกต์
ธนาคารน้ าใต้
ดิน  ภายใน
หมู่บ้าน          
หมู่ที่ 1        
บ้านเต่างอย     
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ า  ประยุกต์ธนาคารน้ าใต้ดิน   
ขนาดกว้างเฉลี่ย  0.50 – 0.60 เมตร  
ความยาว  100.00  เมตร  ลึกเฉลี่ย  
1.00  เมตร  พร้อมลงวัสดุ  อาทิเช่น  หิน
กรวด  หินเกล็ด    ท่อพีวีซี ฯลฯ 
(ตามรายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเต่างอยก าหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 59 ล าดับที่ 3 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 52 
    

69,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-36- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                 
โครงการ/กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วย 
งาน   

รับผิด   
ชอบ
หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และถนน
รอบสระน้ า
สาธารณะ
หมู่บ้าน       
หมู่ที่ 1      
บ้านเต่างอย    
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ถนนรอบสระน้ าสาธารณะหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้าน
เต่างอย รายละเอียด ดังนี้ 1. งานรื้อผิวถนน 
คสล.รอบสระ แล้วเทคอนกรีตถนนใหม่  พื้นที่
ไม่น้อยกว่า  50  ตารางเมตร  
2. งานวางท่อ คสล. ขนาด  0.40 x 1.00  
จ านวน  10 ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตปากท่อ 
3. งานขุดลอก-ขุดเหวี่ยง ก าจัดวัชพืชและ
ตกแต่งคันคู ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า  
995.00  ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียด
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย
ก าหนด)   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 59 ล าดับที่ 4 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 53 

100,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 

ผด. 02 
-37- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                               
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

46 โครงการลง
ลูกรังซ่อมแซม
ผิวจราจรเพื่อ
การเกษตร      
หมู่ที่ 7        
บ้านเต่างอยใต ้
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการลงลูกรังซ่อมแซมผิว
จราจรถนนเพื่อการเกษตร   
ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 – 4.00    เมตร  
ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร 
ถนน ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  350.00  
ลูกบาศก์เมตร (ปรับปรุงซ่อมแซม 
เฉพาะส่วนที่ช ารุดเสียหายหรือที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ) (ตามรายละเอียด 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยก าหนด)     
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 64 ล าดับที่ 13 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 53 
 

91,000 อบต. 
เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-38- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                      โครงการ/
กิจกรรม 

งบ   
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วย 
งานหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า 
คสล. พร้อม
บ่อพกัน้ าฝา
ปิดตะแกรง
เหล็ก เพื่อ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม 
บริเวณหลัง
วัด  หมู่ที่ 2       
บ้านเต่างอย
เหนือ ต าบล
เต่างอย      
อ าเภอเต่า
งอย      
จังหวัด
สกลนคร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ า  คสล.พร้อม
บ่อพักน้ าฝาปิด ตะแกรงเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
รายละเอียด ดังนี ้ 
จุดที่  1  บริเวณหลังวัดศริิมังคละ หมู่ที่ 2 บ้าน   เต่า
งอยเหนือ โดยท าการวางท่อระบายน้ า คสล.  มอก.ช้ัน 
3  ขนาด  0.40 x 1.00 ม.จ านวน 
100.00 ท่อน  และวางบ่อพักน้ าฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ขนาด  0.75 x 0.75  ม. จ านวน  10.00 บ่อ ความ
ยาวรวม  110.00  ม.   
จุดที่  2  บริเวณหน้าบ้านนายเกษม  เคะนะอ่อน  หมู่ที่  
2  บ้านเต่างอยเหนือ  โดยท าการวางท่อระบายน้ า คส
ล.มอก.ช้ัน 3  ขนาด  0.40 x 1.00 ม.จ านวน  
54.00 ท่อนและวางบ่อพักน้ าฝาปิดตะแกรงเหล็ก  
ขนาด  0.75 x 0.75  ม.  จ านวน  5.00  บ่อ ความ
ยาวรวม  59.00  ม.  (ตามรายละเอียดแบบแปลน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอยก าหนด) พร้อมป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 60 ล าดับที่ 5 
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2563 หน้า 54 

290,000 อบต. 
เต่า
งอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 

ผด. 02 
-39- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 



ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. เพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
บริเวณหลังที่ดินรา้น
รับซื้อไมยู่คา นายชัช
ชนะ  วิดีสา     หมู่ที่ 
1        บ้านเต่างอย   
ต าบลเต่างอย      
อ าเภอเต่างอย      
จังหวัดสกลนคร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อระบายน้ า คสล.
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณหลงัที่ดินร้านรับ
ช้ือ      ไม้ยูคา นายชัชชนะ  วิดีสา  โดยท าการ
ขุดดินแล้ววางท่อระบายน้ า คสล.ปากรางลิน้  
ขนาด  0.60 x 1.00  เมตร จ านวน  15.00  
ท่อน  พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและฝังกลบ
เรียบร้อย  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า  58 ล าดบัท่ี 2               
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2563 หน้า 54 

13,000 อบต. 
เต่างอย 

กองช่าง             

49 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพื่อใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าวสัดุอุปกรณ์, 
ค่าป้าย, ค่าสมนาคณุวิทยากร , คา่อาหาร,,
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามโครงการฯ   - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หนา้ 
108 ล าดับที่ 4 รายละเอียดข้อบญัญัติ 2563 
หน้า 18 

50,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 

ผด. 02 
-40- 

5..ยุทธศาสการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้และซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับประชาชน 
นักเรียน ผู้น า
ชุมชนในเขตต าบล
เต่างอย 

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์, 
ค่าป้ายค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามโครงการฯ    - เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 108 ล าดับที่ 3               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 19 

50,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

51 โครงการอบรม
อาสากู้ชีพ (FR) 
หรือผู้ปฏิบัติงาน
ด่นการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร,                     
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
โครงการฯ            - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 108 ล าดับที่ 3               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 19 

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 

ผด. 02 
-41- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

52 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               รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 5  

20,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

53 ค่าวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

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

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 115 ล าดับที่ 7               
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 6 

5,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 

ผด. 02 
-42- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                              
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

54 ค่าเลี้ยง
รับรอง 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่เลี้ยงรับรองเก่ียวกับการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน
ตรวจงานหรือตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วน
ต าบลหรือทัศนะศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับคณะบุคคล                                     
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 6 

5,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

55 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน
ต่างๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันเฉลิม
พระชนมพรรษา การจัดกิจกรรมต่างๆ  ฯลฯ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 6 

20,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

56 ค่าใช้จ่ายใน
การ
เตรียมการ
รับ-ส่งเสด็จ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับ – ส่ง
เสด็จฯ เช่น ค่าเหมารถรับ-ส่ง   ราษฎร เพ่ือ
รับ-ส่งเสด็จฯ ,ค่าจัดท าซุ้มรับเสด็จและอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 6 
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 7   

30,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
ผด. 02 

-43- 
5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

57 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งการ
ประชาสมัพันธ์การเลือกตั้ง กรณคีณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และ อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น      
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 116 ล าดับที่ 9               
รายละเอียดข้อบญัญตัิ 2563 หน้า 7    

350,000 อบต.    
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

58 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่น/ท้องที่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ได้แก่ ค่า
วัสดุ,ค่าป้าย, ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่าง เครื่องดืม่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในโครงการ ฯ  - เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หนา้ 117 ล าดับที่ 
11  รายละเอียดข้อบญัญัติ 2563 หน้า 7    

20,000 อบต.   
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-44- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                            
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

59 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 2563 หน้า 8    

10,000 อบต.   
เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

60 วันท้องถิ่น
ไทย 

เพ่ือใช้จ่ายในโครงการ ได้แก่ ค่าอาหาร,
ค่าอาหารว่าง  ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในโครงการ ฯ - เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 
หน้า 113 ล าดับที่ 1  รายละเอียด
ข้อบัญญัติ 2563 หน้า 8     

5,000 อบต.  

เต่างอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 

 
ผด. 02 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 



5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประม
าณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

61 ตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก 2 บาน 
(กระจก) 3 ชั้น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (กระจก) 
3 ชั้น จ านวน 1 ตู้ ขนาดกว้าง 118.5 
เซนติเมตร ลึก 40.7 เซนติเมตร สูง 88 
เซนติเมตร มีชั้นวาง 3 ชั้น   - ตั้งจ่ายจากราคา
ตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 10 

3,800 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

62 ตู้เหล็กขนาด  
4 ลิ้นชัก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จ านวน 
2 ตู้ ราคา ตู้ละ 5,500 บาท มีคุณลักษณะ 
ดังนี้ 
1) มีหูลิ้นชัก 
2) คุณสมบัตรตามมารตฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- ตั้งจ่ายจากราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ครุภัณฑ ์รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 
10 

11,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 



5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

63 โต๊ะ
คอมพิวเตอร์
พร้อมเก้าอ้ี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อม
เก้าอ้ี จ านวน 2 ชุด ราคา ชุดละ 4,500 บาท 
ขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ลิ้นชักและ
ตรงกลางมีชั้นวางคีย์บอร์ด 
- ตั้งจ่ายจากราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ครุภัณฑ ์รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 
10 

9,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

64 โต๊ะท างาน
ระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอ้ี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 5 ชุดๆละ 3,900 บาท 
โต๊ะขนาด 60 เซนติเมตร ยาว 120  
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร    - ตั้งจ่ายจาก
ราคาตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 11 

19,500 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 



5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

65 โต๊ะท างาน
ระดับ 3-6  
พร้อมเก้าอ้ี 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 
พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 4 ชุดๆละ 4,500 บาท 
โต๊ะขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150  
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร มี 1 ลิ้นชัก 1 ตู้ 
เก็บเอกสารด้านขวา       - ตัง้จ่ายจากราคา
ตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 11 

18,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

66 เครื่องขยาย
เสียง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง  ได้แก่ 
เพาเวอร์มิกเซอร์ รุ่น ALTO PBM 8.350 um 
จ านวน 1  - ตั้งจ่ายจากราคาตลาดเนื่องจากไม่
มีในบัญชีครุภัณฑ์   รายละเอียดข้อบัญญัติ  
2563 หน้า 11 

19,250 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที่ โครงก
าร/

กิจกรร
ม 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบ    
ประมาณ 

(บาท) 

สถาน   
ที่ด า   
เนิน
การ 

หน่วย   
งาน    

รับผิด    
ชอบ 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

67 เครื่อง
คอม
พิว 
เตอร ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 2 ชุดๆละ 30,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 
GHZ และมีเทคโนโลยเีพิ่มสญัญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคณุลกัษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2GB หรือ 1) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2)       มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดง
ภาพที่มีความสามารถในการใช้น่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดกีว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดกีว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 
หน่วย  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface)แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   -  มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface)แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง – มี
แป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
หน่วย   รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 12 

60,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส า    
นักปลัด 

            

 
ผด. 02 
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5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง      5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด                                             
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

68 เครื่องพิมพ์
เลเซอร์ 
หรือ LED 
ชนิด 
Network 
แบบที่ 1 
(18 หน้า/
นาที) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จ านวน 
2 เครื่องๆละ 10,000 บาท 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
600x600 dpi  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด า
ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที 
(ppm)  - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm             
– สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้         
- มีหน่วยความจ า (Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 
128 M   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    - มี
ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n)ได้   - มีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น  - สามารถใช้ได้
กับ A4,Letter,Legal และ Customรายละเอียด
ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 13 

20,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 
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5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด                                 

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

69 เครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า 
(UPS) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารอง
กระแสไฟฟ้า (UPS) รุ่น Advice-1000 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 2,850 บาท เพ่ือใช้
ส ารองไฟฟ้า โดยในกรณีที่ไฟฟ้าดับ เครื่องจะ
ท าการจ่ายกระแสไฟฟ้าทดแทนให้อุปกรณ์
ไฟฟ้า 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 14 

5,700 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

70 ตู้เก็บเอกสาร
เหล็ก 2 บาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด 4 บาน 
(มอก.) จ านวน 1 ตู้ ราคมตู้ละ 5,500 บาท 
มีคุณลักษณะดังนี้ 
1)มีมือจับชนิดบิด 
2)มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
3)คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-ตั้งจ่ายจากราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีใน
บัญชีครุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 17 

5,500 อบต.  

เต่า
งอย 

กอง
คลัง 

            

 
 
 
 

ผด. 02 
-51- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 



5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด                                                   

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

71 เครื่องพิมพ์
ระบบเลเซอร์ 
ขาวด า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ขาวด า จ านวน 1 เครื่องๆละ 3500 บาท 
ความละเอียดในการพิมพ์สูง 600X 600 dpi 
ความเร็วในการพิมพ์แบบขาวด า 18 หน้าต่อ
นาที(A4)  -ตั้งจ่ายจากราคาท้องตลาดเนื่องจาก
ไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 17 

3,500 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

72 เลื่อยโซ่ยนต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดความ
แรงไม่น้อยกว่า 5 แรง ความยาวบาร์เลื่อยไม่
น้อยกว่า 20 นิ้ว เพื่อน ามาใช้ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสาธารณะภัยเช่นเกิดวาตภัย 
ต้นไม้หักทับบ้านพักอาศัยประจ าของประชาชน
หักทับถนนกีดขวางทางจราจร   - ตั้งจ่ายจาก
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์  
รายละเอียดข้อบัญญัติ 2563 หน้า 20 

40,000 อบต.  

เตา่
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-52- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 



ที่ โครงการ
/กิจกรรม 

รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

73 เครื่อง
คอมพิวเ
ตอร์
โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับ
งาน
ประมวล
ผล * 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล *   
จ านวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  - มีหนว่ยประมวลผลกลาง 
(CPU)ไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลัก (4 core)จ านวน 1 หนว่ย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอยา่งหนึ่ง หรือดีกวา่ ดังนี้  1. ในกรณีที่มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz และมหีน่วยประมวลผลด้านกราฟฟกิ (Graphics 
Processing Unit)ไม่น้อยกวา่ 10 แกน หรือ   2. ในกรณีที่มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง  - มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB    - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล ชนิด 
SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม้น้อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย      - มีจอภาพ
ที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมขีนาดไม่
น้อยกว่า 12 นิว้     -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า 
ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง   - มีชอ่งเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ชอ่ง - 
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac)และ 
Bluetooth   - ตั้งจ่ายจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวง 
ICT) ฉบับเดือนมีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
รายละเอียดขอ้บัญญัติ  2563 หน้า 36,41 

44,000 อบต.  

เต่า
งอย 

กอง
สวัสดิ   
การ
สังคม, 

กองช่าง 

            

 
ผด. 02 

-53- 
5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 



5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ/

กิจกรรม 
รายละเอียด                                    

โครงการ/กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

74 เครื่องปริ้น
เตอร์มัลตังก์
ชันอิงค์เจ็ท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์มัลตังก์ชัน
อิงค์เจ็ท มีคุณลักษณะดังนี้ 
1)มัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ท (Print/Coppy/Scan/Fax) 
2)ระบบฟังชั่นอิงค์เจ็ทความละเอียดสูง 
4800X1200 dpi   3)ความเร็วในการพิมพ์ 
ขาว-ด า 18 ipm สี ipm  4)พิมพ์รูปภาพขนาด 
4X6 นิ้ว ที่ความเร็ว 42 วินาทีภาพ  5) รองรับ
การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ    6)รองรับการส่ง PC 
Fax   7) ตัวเครื่องรองรับเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi 
Direct ที่เชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรงกับอุปกรณืที่
ใช้งานควบคู่กัน 8) ตัวเครื่องหน้าจอสี ธนีแ ฆพื 
แบบสัมผัส เมนูใช้งานง่าย   9) รองรับการพิมพ์
กระดาษขนาด A3+    10)ใช้หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท/
อิงเจ็ทแท้ง/กล่องซับหมึก  -ตั้งจ่ายจากราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์ 
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 หน้า 42 

21,900 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-54- 



5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด                        
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 
การ 

หน่วย 
งานรับผิด 
ชอบหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

75 ซัมเมอร์ส ขนาด 
1.5 HP 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 18,000 
บาทตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์  
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563       
หน้า 42 

36,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

76 ซัมเมอร์ส ขนาด 
1.5 HP 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซัมเมอร์ส ขนาด 2.0 HP 
จ านวน 2 ตัว ราคาตัวละ 28,000 
บาท    ตั้งจ่ายจากราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีในบัญชีครุภัณฑ์  
รายละเอียดข้อบัญญัติ  2563 
หน้า 42 

56,000 อบต.  

เต่างอย 

กอง
ช่าง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

ผด. 02 
-55- 

5..ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 



5.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนิน 

การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ.  2561 พ.ศ.  2562 

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

77    รถบรรทุก
ขยะ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากวา 
6,000 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต ์
-แบบอัดท้าย มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่
น้อยกว่า 10ลูกบาศก์เมตรและสามรถรับ
น้ าหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 
กิโลกรัม 
2)ตัวถังท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 
มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า 4.50 
มิลลิเมตร 
3)น้ าหนักของรถรวมน้ าหนักบรรทุกไม่ต่ า
กว่า 12,000  กิโลกรัม 
4)ชุดอัดท้ายท างานด้วยระบบไฮดรอลิก 
สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 
2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
5)มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 หน้า 120 รายละเอียด
ข้อบัญญัติ  2563 หน้า 44 

2,400,000 อบต.  

เต่า
งอย 

ส านัก
ปลัด 

            

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 
เรื่อง  แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

  
----------------------------------------------------------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศ
ไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ดังนั้นให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย  จึงประกาศใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เรียบร้อยแล้ว และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.taongoi.go.th/ 
  

  ทั้งนี้  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ   ณ  วันที่   2  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

                                                                        
 ( นางภัทราพร  ทัศคร ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที ่
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเต่างอย 

 
                                                                      

  

 


