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ค ำน ำ 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ  27  แผนการด าเนินงาน  ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ
ไดร้ับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง  ได้รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง   รายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการ
พัฒนาที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งแสดงโครงการ /กิจกรรม  รายละเอียดของกิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่
ด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ  และระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน  ดังนั้น แผนการด าเนินงาน  จึงเป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  และควบคุม
การด าเนินงาน  ในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลด้วย 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เกิดประสิทธิภาพ  ลดความซ้ าซ้อนและเป็นเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองต่อไป 
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2 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

  

1.1  บทน า       
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน  ซ่ึง
แผนการด าเนินงานนี้ จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา  และ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้
แนวทางการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสาน  และบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซ่ึงสามารถท าให้จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน /โครงการพัฒนาในแผนการด าเนินงาน  ตลอดจนท า
ให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปี มีความสะดวกมากข้ึนด้วย 

 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  
 แผนการด าเนินงาน จึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 

1. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
2. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน 
3. แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนที่

ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 

 ซึ่งแผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนิน 
การในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุใน
แผนการด าเนิน งานจะมีมาจาก 

1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
(รวมทั้งเงินอุดหนุนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
ด าเนินการเอง โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน         

1. เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินการ ส าหรับในปีงบประมาณนั้น เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

2. เพ่ือให้ท ราบถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของโครงการ /กิจกรรม  งบประมาณ   
ระยะเวลาในการด าเนินงานจริงในพ้ืนที่ 

3. เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการ การท างานร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ 
4. เพ่ือให้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559  ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง 
ตนเองรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาจากทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง 
ตนเอง จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจากโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง 
ตนเอง น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  
เพ่ือพิจารณาร่าง 

4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง พิจารณาร่าง 
แผนการด าเนินงานแล้ว แล้วเสนอผู้บริหาร 

5. ผู้บริหารประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน 
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้ างตนเอง
ทราบ โดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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คกก.สนับสนุนฯ 

คกก.พัฒนา อบต. 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

กระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

รวบรวมแผนงาน โครงการ /กิจกรรม
การพฒันา 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศใช้เป็นแผนการ

ด าเนินงาน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน         

1. ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน ประสานงาน  และ 
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. ท าให้การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ต่างๆ มีทิศทางท่ีชัดเจนบรรลุ 
วัตถุประสงค์มากขึ้น 

3. ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ/กิจกรรม ในการปฏิบัติงาน และท าให้การบริหาร 
ทรัพยากรเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4. ท าให้การประสานงาน และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เกิดความรอบคอบ และ 
ครอบคลุมการด าเนินการทุกกระบวนการ 

5. ช่วยให้การติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน ของปีงบประมาณมีความสะดวก 
มากขึ้น 
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2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสานต่อแนวทางพระราชด าริ      

แผนงานการเกษตร  - -   

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาการศึกษา     กองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา     21  9,000,400   

ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาการเกษตร     
กองส่งเสริม
การเกษตร 

แผนงานการเกษตร 15  112,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคม     ส านักปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 13  18,565,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสาธารณสุข     ส านักปลัด 

แผนงานงานสาธารณสุข 9  1,078,800   
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน     กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12  5,244,800   

แผนงานเคหะและชุมชน        

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา     กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6  452,000   

ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี     ส านักปลัด/กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 30   1,133,500   

ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  

    ส านักปลัด 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6  1,551,678   

รวมทั้งสิ้น 
 

112  37,138,178   

 
 
 

 



 

 

9 
  2.2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา 
     แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 จ้างเหมาบริการบุคคลผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก 540,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

2 โครงการบัณฑิตน้อย 
 

จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็ก เล็กที่
จบการศึกษา 

5,000 ส านักงาน 
อบต. 

กองการศึกษา             

3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ศึกษา /อบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

100,000 นอกพ้ืนท่ี กองการศึกษา             

4 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศพด.นิคมสร้างตนเอง 

ด าเนินการจัดกิจกรรม แข่งขันทักษะทาง
วิชาการศพด.นิคมสร้างตนเอง 

10,000 ส านักงาน กองการศึกษา             

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีด
หมึก 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก
จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

6 จัดซื้อเก้าอีส้ านักงานบุนวม ด าเนินการจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงาน บุนวม
จ านวน 7 ตัว 

24,500 ส านักงาน 

อบต. 
กองการศึกษา             

7 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นิคมสร้างตนเอง 

ด าเนินการ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 ส านักงาน 

อบต. 
กองการศึกษา             

8 จัดซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์
อัตโนมัติ 

ด าเนินการจัดซื้อ เครื่อง จ่ายแอลกอฮ อล์
อัตโนมัติ จ านวน 7 เครื่อง 

14,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             
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9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา 
ด าเนินการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศพด.ทั้ง 7 ศูนย์ 

1,140,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

10 อาหารกลางวัน อุดหนุนงบประมาณ ร.ร.ในเขตต าบล 
นิคมฯ 

3,800,000 
 

ร.ร.สพฐ.ใน 
เขต ต.นิคม 

กองการศึกษา             

11 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม ร .ร.ในเขตต าบล
นิคมฯ 

1,750,000 
 

ร.ร.สพฐ.ใน 
เขต ต.นิคม 

กองการศึกษา             

12 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 430,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

13 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน/ค่าหนังสือเรียน 150,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

14 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การเรียนการ
สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

50,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

374,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

16 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ฉมวก 

ด าเนินการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ฉมวก 

66,000 ศพด.บ้าน
ใหม่ฉมวก 

กองการศึกษา             

17 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ฉมวก 

ด าเนินการก่อสร้าง รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ฉมวก 

498,000 ศพด.บ้าน
ใหม่ฉมวก 

กองการศึกษา             

18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ด าเนินการอบรมครูดูแลเด็กและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

19 อบรมป้องกันภัยและการกู้ชีพ
ใน ศพด. 

ด าเนินการอบรมครูดูแลเด็กและ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการศึกษา 
      แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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. 

20 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 

ด าเนินการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 

320,000 ศพด.นิคม 
พิมาย 2 

กองการศึกษา             

21 ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้าง 

ด าเนินการ ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้าง 

64,500 ศพด.บ้านโนน
กระเบื้อง 

หนองหวัช้าง 

กองการศึกษา             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการเกษตร 
                 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ศึกษา /อบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

5,000 นอกพ้ืนท่ี กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 พัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
ศึกษาดูงาน 

5,000 นอกพ้ืนท่ี กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 พัฒนาสมุนไพร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่
ประชาชน 

5,000 ส านักงานอบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก ด าเนินการจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ชนิดฉีด
หมึกจ านวน 1 เครื่อง 

5,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

5 อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที ่20 อุดหนุนกลุ่มปลูกมันส าปะหลัง 
หมู่ที่ 20 

15,000 หมู่ที่ 20 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อบรมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 หมู่ที่ 1-22 /นอก
พื้นที ่

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
 

 จัดซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่ เพื่อปลูกใน
พื้นที่ๆ เตรียมไว้ในวันส าคัญต่างๆ 

5,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

8 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรต ิ
 

จัดหา /จัดซื้อหญ้าแฝก เพื่อปลูกใน
พื้นที่ๆ จัดเตรียมไว้  

5,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

9 ลดการเผาในพื้นที่ท าการเกษตร 
 

อบรม ให้ความรู้แก่ประชาชน
ผลกระทบการเผา 

5,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 
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                 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 อุดหนุนงบประมาณ หมู่ที ่13 อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ที1่3 15,000 หมู่ที่ 13 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

11 ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ าเสีย 
 

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรการใช้ชีว
ภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช /กลิ่น 
ขยะ น้ าเสีย 

5,000 นอกพ้ืนท่ี กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

12 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

อบรมให้ความรู้เกี่ ยวกับ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

5,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

13 อนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ด าเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อย
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

5,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

14 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ด าเนินการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะจ านวน 1 เครื่อง 

22,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

15 ป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์  

5,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

 
 
 
 
 



 

 

14 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคม 
                  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ปฎิบัติธรรมน าสุข สู่สังคมที่เข้มแข็ง กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม /นั่งสมาธิ /
ปฎิบัติธรรม 

40,000 วัดบ้านสะแก
งาม 

ส านักปลัด             

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว 

อบรมเยาวชน /นักเรียนและ ผู้ปกครอง
ในเขตต าบลนิคมสร้างตนเอง 

10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

3 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

อบรมให้ความรู้ฝึกอาชีพ สัมมนาศึกษา
ดูงาน  

10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตสตรี 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม 10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

5 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ 

อบรมให้ความรู้การปฎิบัติตนของผู้
พิการ 

10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

6 สง่เสริมและสนบัสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็ก 10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

7 ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

100,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

8 พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้การปฎิบั ติตนของ
ผู้สูงอาย ุ

10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

 
 



 

 

15 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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. 

9 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,200,000 โอนเงินผ่าน 
ธาคาร 

ส านักปลัด             

10 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ 

อบรมประชาชน ในเขตต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

5,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

11 สนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ใข
ปัญหายาเสพติด 

อบรมให้ความรู้ฝึกอาชีพ สัมมนาศึกษา
ดูงาน  

10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

12 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000,000 โอนเงินผ่าน 
ธาคาร 

ส านักปลัด             

13 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 โอนเงินผ่าน 
ธาคาร 

ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสาธารณสุข 
               แผนงานงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการ ควบคุมการแพร่พันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายโดยพ่นหมอกควัน 

150,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่าย ด าเนินการ ส ารวจประชากร
สุนัขและแมว 

19,800 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

3 บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบรมการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี  10,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ด าเนินการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายา
เคมีป้องกันยุง 

100,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านักปลัด             

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

440,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

6 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

240,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

7 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการ จัดชื้อ/ฉีดวัคชีนป้องกั นและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

99,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

8 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ด าเนินการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

10,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านักปลัด             

9 เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019( Covid -19) 

ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019( Covid -19) 

10,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนเดิมลาดยาง บ้านเทพ
หัสดินทร์ หมู่ 5 ( ซอย 3 
สายเมน 1 เชื่อม สายเมน 
2) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 207 เมตร ไหล่ทาง
ข้างล่ะ 1.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,242 ตร.ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
- ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-ตามแบบแปลนตามมาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

499,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง             

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง 
 บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7  
(สายคอกหมู) 

รายละเอียดโครงการ    
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร หนา 0.20 เมตร  
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified 
-ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
 -ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-ตามแบบแปลนตามมาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 
 

494,600 หมู่ที่ 7 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม บ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ 8   

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225 เมตร ไหล่
ทางข้างล่ะ หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,620 ตร.ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

495,900 หมู่ที ่8 กองช่าง             

4 
 
 
 

ก่อสร้างถนนดินบ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ที่ 8 (สายเช่ือม
บ่อกรวดถึงสวนนาง
สมปอง ฟองพิมาย) 

รายละเอียดโครงการ   
ขุดตอถางป่า 3,400 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 1 -เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 0.50 เมตร บดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 95% Modified 
ช่วงที่ 2 - เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 330 เมตร หนา 2.00 เมตร บดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 95% Modified 
ช่วงที่ 3 - เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 0.30 เมตร บดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 95% Modified 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 

494,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             



 

 

19 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 (สาย
บ้านหนองหัวช้าง เช่ือมบ้าน
หนองขอน หมู่ที่ 14)  

รายละเอียดโครงการ 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง  180.00  เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  900.00  ตารางเมตร 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมบดทับแน่น 
 -ติดตั้งปา้ยประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

490,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 
(ต่อของเดิม เชื่อมบ้านหนอง
สะแก หมู่ท่ี 19)  

รายละเอียดโครงการ 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง  181.00  เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  905.00  ตารางเมตร 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมบดทับแน่น 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลนตาม มาตรฐานงานทาง อปท. 
 

495,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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. 

7 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 11 
(จากบ้านนางมี  กุมสูง
เนิน – บ้านนายเฉลิม  
ไชยพูน) 

รายละเอียดโครงการ   
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
95% Modified 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร ระยะทาง  100.00  เมตรหนา  
0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า  
300.00  ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตรพร้อมบดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลนตาม มาตรฐานงานทาง อปท.  

182,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

8 ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม บ้าน
หนองขอน หมู่ 14 
 ถนนกลางหมู่บ้าน 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 325 เมตร ไหล่ทาง
ข้างล่ะ 1หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไ ม่น้อยกว่า 
1,625 ตร.ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลนตาม มาตรฐานงานทาง อปท.  
 

499,000 หมู่ที่ 14 กองช่าง             



 

 

21 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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. 

9 ก่อสร้างถนน คสล. ต่อ
ของเดิม หมู่ที่ 15 (สายเลียบ
อ่างฉกาจ) 

 รายละเอียดโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  235.00  เมตร
หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า  940.00  ตารางเมตร 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมบดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด   
 -แบบแปลน ตาม มาตรฐานงาน อปท.  

498,600 หมู่ที ่15 กองช่าง             

10 
 
 
 

แอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน 
คสล.เดิม บ้านหนองสะแก 
หมู่ที่ 19 (ต่อของเดิมเช่ือม
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 11) 

 รายละเอียดโครงการ  
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 345 เมตร ไหล่
ทางข้างล่ะ 1 หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนิ นการไม่
น้อยกว่า 1,100 ตร.ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด  
 -แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 
 

497,000 หมู่ที่ 19 กองช่าง             



 

 

22 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม บ้านพิทักษ์
พัฒนา หมู่ 21  (ซอย 1 
สายเมน 1 เชื่อมสายเมน 2) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต หนา 0.04 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือ
คิดเป็นพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,620 ตร.
ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

495,900 หมู่ที ่21 กองช่าง             

12 
 
 

ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้าน
จ านงค์พัฒนา หมู่ที่ 22 สาย
เลียบคลองชลประทานนา
นายจ ารัส ช่างถาก เช่ือม ต.
ในเมือง  
 

รายละเอียดโครงการ   
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 
450 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95% Modified  
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

103,800 หมู่ที่ 22 กองช่าง             

  
 



 

 

23 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7   การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
                 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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 วิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งคบเพลิงไฟ
ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 

12,000 ทุ่งสัมฤทธ์ กองการศึกษา             
 

2 การแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

100,000 ร.ร.นิคมสร้าง
ตนเองพิมาย 1 

กองการศึกษา   
 

          

3 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
พิมายตามโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมายนครราชส ีประจ าป ี2564 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
พิมาย 

150,000 ที่ว่าการอ าเภอ 
พิมาย 

กองการศึกษา   

 

          

4 ไทยแลนด์เบียนน่าเล ่ ด าเนินการจัดกิจกรรม ไทยแลนด์
เบียนน่าเล่ 

10,000 ส านักงาน อบต. กองการศึกษา             

5 ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  

ด าเนินการจัดซื้อ พวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ใช้ในงาน
กิจกรรมต่างๆ 

20,000 หน้าท่ีว่าการ
อ าเภอ  

กองการศึกษา             
 

6 ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกา ร
ท่องเที่ยว 

10,000 พื้นที่ต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

ส านักปลัด   
 

          

 
 
 
 



 

 

24 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
             แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

200,000 หมู่ที่ 1- 22 ส านักปลัด             

2 ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและ
สิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 10,000 ส านักงาน  
อบต. 

ส านักปลัด             

3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม/จริยธรรม 20,000 วัด ส านักปลัด             

4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ 
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 5,000 พื้นที่ต าบลนิคมฯ ส านักปลัด             

5 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 66-70 

จัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาต่างๆ 10,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด 
 

            

6 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด าเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

45,600 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

7 จ้างเหมาดูแลเว็บไซด์ ด าเนินการจ้างดูแลเว็บไซค์ 
 

25,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

8 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย 
ความรับผิดทางละเมิดและการ
บริหารงานบุคคล 

อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับวินัย ความรับ
ผิดทางละเมิดและการบริหารงานบุคคล 

5,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

9 จ้างเหมาจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 10,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             



 

 

25 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

 

50,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

อบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 130,000 นอกพ้ืนท่ี ส านักปลัด             

12 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการ
อ่าน อบต.นิคมสร้างตนเอง 

 ด าเนินการจัดซื้อหนังสือต่างๆ 
 

10,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
 

ด าเนินการ จัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

14 จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
 

ด าเนินการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
 จ านวน 4 ตัว 

17,500 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

15 จัดซื้อโชฟา  ด าเนินการจัดซื้อโชฟา จ านวน 1 ชุด 15,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

16 จัดซื้อถังดับเพลิง ด าเนินการจัดซื้อถังดับเพลิง  
 จ านวน 34 ถัง 

61,200 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

17 ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน 

ด าเนินการโครงการ ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน 

30,000 หมู่ 1-22 ส านักปลัด             

18 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 

10,000  อบต.โบสถ ์ ส านักปลัด             

19 ค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธี
การ 

ค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธีการ 50,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

     ส านักปลัด             



 

 

26 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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. 
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
อบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 50,000 นอกพ้ืนท่ี กองคลัง             

21 จ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 

ด าเนินการจ้างเหมาจัดท าแผนท่ีภาษี 180,000 หมู่ที่ 1-22 กองคลัง             

22 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ ี ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 20,000 หมู่ที่ 1-22 กองคลัง             

23 จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ด าเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 
 1 ตัว 

3,500 ส านักงาน อบต. กองคลัง             

24 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ด าเนิ นการ จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  
จ านวน 6 หลัง 

30,000 ส านักงาน อบต. กองคลัง             

25 จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร ์
 

ด าเนินการ จัดซื้อ โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์
จ านวน 2 ตัว 

4,400 ส านักงาน อบต. กองคลัง             

26 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ตั้งโต๊ะ 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
ตั้งโต๊ะ จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 ส านักงาน อบต. กองคลัง             

27 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร ์
 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์
จ านวน 2 เครื่อง 

17,800 ส านักงาน อบต. กองคลัง             

 
 
 
 
 



 

 

27 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
อบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 30,000 นอกพ้ืนท่ี กองช่าง             

29 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ด าเนินการจัดซื้อเครื่อง พิมพ์ดีดธรรมดา
จ านวน 1 เครื่อง 

15,000 ส านักงาน อบต. กองช่าง 
 

            

30 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ส านักงาน 
 

ด าเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ส านักงาน
จ านวน 1 เครื่อง 

27,000 ส านักงาน อบต. กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่
ประชาชนประสบภัย 

ด าเนินการเกี่ยวกับ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทีป่ระชาชนประสบภัย 

1,230,678 หมู่ที1่-22 ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการจราจร 1,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดป ี

 ด าเนินการรณรงค์ ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดปี 

20,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

4 ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ด าเนินการ อบร มฝึกอบรม   /ทบทวน 
อปพร. 

100,000 พื้นที่ต าบลนิคม ส านักปลัด             

5 อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อบต.นิคมฯ 

ด าเนินการ อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ า อบต.นิคมฯ 

100,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

6 ค่าใช้จ่ายผู้ปฎิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายผู้ปฎิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

100,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

 


