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     ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
 
วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  

แผนการด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่การ
ด าเนินงานจริงทั้งหมดบนพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ  นั้น  
 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะท าการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณจึงมีความชัดเจนในการปฏิบัติ  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการ /เพ่ือความสะดวกในการติดตาม
ประเมินผลเมื่อตอนสิ้นปี 
 
ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 

  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  (หมวด 5  ข้อ  26) ได้ก าหนด 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานได้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นประโยชน์ของแผนการด าเนินงานจึงมีดังต่อไปนี้ 

1. เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการควบคุมการท างานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานการติดตามการท างานให้เป็นไปตามช่วง 

ก าหนดระยะเวลา 
3. เป็นการแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดง 
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ถึงการด าเนินจริง 
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  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนิงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่   อ ำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
1.1 พัฒนา โครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและระบบ

สาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐานและทั่วถึง 
1.2 พัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย ระบบการรักษา

ความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพตดิ โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วม 
 

 
27 
 

10 

 
31.39 

 
11.62 

 

 
5,692,000 

 
1,326,222 

 
34.77 

 
8.10 

 
ส่วนโยธา 

 
ส านักงานปลัด 

 

รวม 37 43.01 7,018,222 42.87  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
2.1 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยากจนและ

ผู้ด้อยโอกาสในการด ารงชีพ 
2.2 พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน กระบวนการเรยีนรู้ด้านการเกษตร ในชุมชน เพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลติ การแปรรูปสินค้าเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 
2.4 พัฒนา การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และสาธารณสุข 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกาย เพื่อสร้างนสิัยรักการกีฬา กติกาสังคม 

ตลอดจนใหม้ีสุขภาพที่แข็งแรง 
 

 
4 
 
2 
 
 
- 
4 
2 

 
4.65 

 
2.32 

 
 
- 

4.65 
2.32 

 
169,000 

 
150,000 

 
 
- 

277,500 
300,000 

 
1.03 

 
0.91 

 
 
- 

1.69 
1.83 

 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงานปลัด 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 

รวม 12 13.94 896,500 5.46  
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ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
                         ยั่งยืน 
3.1    พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าใหม้ี 
         ประสิทธิภาพ 
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการก าจัดขยะ สิง่ปฏิกูลและน้ าเสีย 
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง พ้ืนท่ีป่า คุณภาพดิน ให้เกิดความสมบรูณ ์
 

 
 
- 
 
2 
3 

 
 
- 
 

2.32 
3.48 

 
 
- 
 

450,000 
180,000 

 
 
- 
 

2.74 
1.16 

 
 
- 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม 5 5.80 630,000 3.90  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณ ี
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเดก็ก่อนวัยเรียน 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาโรงเรียนภายใน

ต าบล 
4.3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านยิม ท่ีดีงาม สู่คน

รุ่นต่อไป 
 

 
6 
6 
 
3 

 
6.97 
6.97 

 
3.48 

 
1,408,000 
4,461,440 

 
590,000 

 
8.60 
27.25 

 
3.60 

 
ส่วนการศึกษา 
ส่วนการศึกษา 

 
ส่วนการศึกษา 

รวม 15 17.42 6,459,440 39.45  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจัดการที่ด ี
5.1 เสรมิสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อ

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
5.2 พัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัย 

เพื่อการบริหารงาน และการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
5 
 

12 

 
5.81 

 
136.95 

 
110,000 

 
1,255,050 

 
0.67 

 
7.66 

 
ส านักงานปลัด 

 
ส านักงาน ปลัด                     

รวม 17 19.76 1,365,050 8.33  
รวมท้ังสิ้น 86 100.00 16,369,212 100.00  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  พ.ศ. 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด ม.1 

 

ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด กว้าง 0.30 ม. หนา 0.30 ม. ยาว 150.00 
ม.พรอ้มป้ายโครงการ  
จากบ้านนายช่อ  ข้องนอก 
ถึง บ้านนางพันธ์  แสนมนตรี พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด 
 

450,000.- หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธา             

2. โครงการขยายผิวจราจร 
คสล. บ้านเวียงแก้ว ม.2 
  

ก่อสร้าง ขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.50 ม. ยาว 210.00 ม. หนา 0.15 ม.
จากบ้านนางบุญมี  เสริมเหลา ถึงบ้านนาง
บุหลัน  ศรีชมชื่น พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
 รายละเอียดตามแบบแปลน กรมการ
ปกครองท 1-01 ก าหนด  
 

198,000.- หมู่ที ่2 ส่วนโยธา             
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3. โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
เวียงแก้ว  ม.2 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว  100.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0-0.50 เมตร หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00  ตารางเมตร 
จากบ้านนายบุญมี  จงกลนี ถึง บ้านนายเอียง
ชัยสิทธิ์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง 
 ท 1-01 ก าหนด 
 

252,000 หมู่ที ่2 ส่วนโยธา         
 
 

    

 
 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 

4. โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังโพน ม.3 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการ
รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมเทคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม.
หนา 0.15  ม.ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0-
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
300.00  ตารางเมตร บริเวณนานายเลิง 
สีลาโคตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง 
 ท 1-01 ก าหนด  

226,000 หมู่ท่ี 3 ส่วนโยธา             
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5. โครงการปรับปรุงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านวังโพน ม.3 
 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการ
รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมเทคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 50.00 ม.
หนา 0.15  ม.ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0-
0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
300.00  ตารางเมตร จากบ้านนางสุพิน  
เก่งเกตุ  ถึงบ้านนายเคน  อุปนันท์ 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตาม
แบบแปลนกรมการปกครอง 
 ท 1-01 ก าหนด 

226,000 หมู่ท่ี 3 

 
ส่วนโยธา             

6. โครงการก่อสร้าง ราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด ม. 4 
 

ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด กว้าง 0.30 ม. ความลึกต่ าสุด 0.30  ม. 
ยาว 150.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
จากบ้านนางนุจรี  สีลาวิทย์  
ถึง บ้านนายโรดม  วงษ์โสภา 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุง
ใหญก่ าหนด 
 

450,000 หมู่ท่ี  4 ส่วนโยธา       
 
 

      

 
 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
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7. โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแวงกุง ม. 5  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว  143.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  715  
ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย จากบ้านนาง
เสงี่ยม  สุภูธร  ถึงบ้านนางบุญรอด  มุ่งหมาย 
 รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง  
ท 1-01 ก าหนด  
 

450,000 หมู่ท่ี 5 ส่วนโยธา             

8.  โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านอนามัย ม. 6 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว  47.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  141  
ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.20 ม.(มอก.ชั้น 3) จ านวน 
2 ท่อ จากบ้านนางคูน  ศิริบุตรวงษ์  ถึงบ้าน
นางดอน  อุปฮาด 
 รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง  
ท 1-01 ก าหนด  
 

88,000 หมู่ท่ี  6 ส่วนโยธา             

9. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านอนามัย ม. 6  

 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว  37.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  111  
ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร 
จากบ้านนายทวี  ศรีพุทธา  ถึงบ้าน 
นายทองหล่อ  ดาวเสด็จ 
 รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง  
ท 1-01 ก าหนด  
 

69,000 หมู่ท่ี  6 ส่วนโยธา       
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านอนามัย ม. 6  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว  27.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  216  
ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร 
จากบ้านนายค ามาก  น้อยสุข  ถึงบ้าน 
นางดอกรัก  ดวงจันทร์ พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการ
ปกครอง  ท 1-01 ก าหนด  
 

136,000 หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธา             

11. โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบ้านอนามัย  ม. 6    

ปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
ม. ยาว 180.00  ม. หนาเฉลี่ย 0.20  ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  180.00 ลูกบาศก์
เมตร(พร้อมเกลี่ยเรียบ) 
จากบ้านนานายสัมฤทธิ์  มุงคุณค าชาว 
 ถึง นานายอุดมทรัพย์  ทิพฤาตรี รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด  
 
 

9,000  หมู่ท่ี  6 ส่วนโยธา             
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12. โครงการปรับปรุงถนน

ลุกรังตลอดสาย บ้าน
อนามัย หมู่ท่ี 6    

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงลูกรังตลอดสาย
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 1,310.00  
ม. หนาเฉลี่ย 0.30  ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า  1,179.00 ลูกบาศก์เมตร(พร้อม
เกลี่ยเรียบ) และวางท่อระบายน้ า คสล.ชั้น 3 
ศก.0.06 ม. จ านวน 12 ท่อ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย จากถนนกระนวน-เชียงยืน 
 ถึง นานายอ้วน โพธ์ิศรี รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด  
 

150,000 หมู่ท่ี  6 ส่วนโยธา       
 
 

      

 
 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 

13. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด บ้านหนองโอง  
หมู่ท่ี 7    

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 150.00 
ม.ความลึกต่ าสุด 0.30 ม. จากบ้านนานบุญมี  
จังหาร ถึงบ้านนายบุญสิม  เหลือล้น  พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด 
 
 

450,000.- หมู่ท่ี 7 ส่วนโยธา             
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14. โครงการก่อสร้างราง

ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด บ้านผักหนามค า  
หมู่ท่ี 8    

 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.50 ม. ยาว 50.00 ม.
ความลึกต่ าสุด 0.30 ม. จากบ้านนางสมปอง  
จังหาร ถึง ถนนกระนวน-เชียงยืน  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด 
 
 

175,000.- หมู่ท่ี  8 ส่วนโยธา             

15. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด บ้านผักหนามค า  
หมู่ท่ี 8    

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยูพร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 70.00 ม.
ความลึกต่ าสุด 0.30 ม. จากบ้านนายสมดี   
เงินดี ถึง บ้านนางฉวีวรรณ  มุงคุณค าชาว  
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายรายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด 
 
  

210,000.- หมู่ท่ี  8 ส่วนโยธา       
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำ
ณ(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 

16. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยูพร้อม
ฝาปิด  บ้านหนองกุง
แปน ม. 9  

ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 31.00 ม.
พร้อมป้าย ความลึกต่ าสุด 0.30 เมตร จากบ้าน
นายสมัย  น้อยสุข ถึง บ้านนายทองแดง   แสน
สวนจิก พร้อมโครงการ  1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด  
 

93,000.- หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธา             

17. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านหนองกุงแปน ม.9 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว  142.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  568  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร 
จากหนองน้ าสาธารณะประโยชน์(หนองค า
เจริญ)  ถึงสวนนางอ าพร  ทิพฤาตรี พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
กรมการปกครอง  ท 1-01  
 

357,000.- หมู่ท่ี  9 ส่วนโยธา             

18.  โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังโพนเหนือ  
หมู่ท่ี 10     

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  213.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0–0.50  
ม.จากบ้านนางสุวรรณ  อาบสุวรรณ  ถึง บ้าน
นายพยุงชัย  ชินวงศ์ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง  
 ท 1-01 
  

143,000.- หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             
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        1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำ
ณ(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 

19 โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังโพนเหนือ  
หมู่ท่ี 10     

ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.50 เมตร ยาว  43.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  65.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0–0.50  
ม. จากบ้านนายสุพจน์  ค าบ่อ  ถึง บ้านนาง
อรวรา  โคทนา รายละเอียดตามแบบแปลน
กรมการปกครอง  
 ท 1-01 
  

40,000 หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             

20. โครงการก่อสร้างขยาย
ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังโพนเหนือ  
หมู่ท่ี 10      

 ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดผิวจราจร
กว้าง 1.50 เมตร ยาว  49.00 เมตร หนา 0.15  
เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  58.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0–0.50  
ม. จากบ้านนายใส คงเจริญ ถึง บ้านนายบุญเลิง  
มุงคุณค าชาว รายละเอียดตามแบบแปลน
กรมการปกครอง  ท 1-01 
 

46,000 หมูท่ี 10 ส่วนโยธา             
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21 โครงการก่อสร้างขยาย

ผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านวังโพนเหนือ  
หมูท่ี่ 10      

 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 
เมตร ยาว  140.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50  ม. 
จากบ้านนายอินทร์  โพธ์ิศรี 
 ถึงบ้านนางโพธ์ิศรี  มะพันธ์  พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลน
กรมการปกครอง เลขท่ี ท 1-01   
 
 
 

132,000 หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             

 
 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำ
ณ(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. 

22  โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
วังโพนเหนือ  หมู่ท่ี 10       

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.00 
เมตร ยาว  98.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 98.00  ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0-0.50  ม. 
จากบ้านนางโพธ์ิศรี  มะพันธ์   
 ถึงบ้านนางค า  บัวพัฒน์   รายละเอียดตาม
แบบแปลนกรมการปกครอง เลขท่ี ท 1-01   
 

63,000 หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธา             
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23 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บ้านศรี
เวียงชัย ม. 11 

ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว150.00 ม. 
ความลึกต่ าสุด 0.30 เมตร จากบ้านนางล าพูน  
น้อยสุข ถึง บ้านนายค าตัน  โพธ์ิศรี พร้อม
โครงการ  1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด  
 

456,000 หมูท่ี 11 ส่วนโยธา             

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บ้าน
ผักหนามชัย  ม.12 

ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว123.00 ม. 
ความลึกต่ าสุด 0.30 เมตร จากบ้านนางหนูเทน  
ศรีวิชา ถึง บ้านนายสุริยา  แย้มบุญ พร้อม
โครงการ  1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองกุงใหญ่ก าหนด  
 

369,000 หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธา             
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำ
ณ(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำ

ร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิด  บ้าน
ผักหนามชัย  ม.12  

ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู พร้อมฝา
ปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 ม. ยาว 27.00 ม. 
ความลึกต่ าสุด 0.30 เมตร จากบ้านนางเหวย  
สีแก้วน้ าใส ถึง บ้านนายเด่นพงษ์  โพธิสีหาราช 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนองกุงใหญ่
ก าหนด  
  

81,000 หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธา             

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 บ้านดอนเงิน ม.13 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว  83.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  498  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร จาก
บ้านนายสมบัติ  ภูกันดาร  ถึงนนายค าไพร  
มาตเทพ พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการปกครอง  ท 
1-01  
 

313,000 หมูท่ี 13 ส่วนโยธา             

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
 บ้านดอนเงิน ม.13 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว  32.00 เมตร หนา 0.15  เมตร 
หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  96  ตาราง
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย 0 –0.50  เมตร จาก
บ้านนายสงวน  โพธิ์ศรี  ถึง ถนนสายผักหนาม-
วังโพน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมการ
ปกครอง  ท 1-01  
 

60,000 หมู่ท่ี 13 ส่วนโยธา             
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยำเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ล าดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการบริการประชาชน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

จัดให้มีจุดบริการร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 50,000 ถนนภายใน
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการบริการประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

จัดให้มีจุดบริการร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 50,000 ถนนภายใน
ต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยกู้ชีพ 

จัดให้มีหน่วยกู้ชีพในการด าเนินงาน 350,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

 

            

4 โครงการป้องกันภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ 

ช่วยเหลือผู้ท่ีประสพภัยท่ีเกิดจาก
ธรรมชาติ 

531,222 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

 

            

5 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอ
กระนวน 

อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดให้แก่ อ าเภอกระนวน 

50,000 อ าเภอ
กระนวน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดใหแ้ก่ จังหวัดขอนแก่น 

20,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด  
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7 โครงการฝึกอบรมทบทวน

ความรู้ให้กับ 
 อปพร. 

ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกซ้อม เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ  

50,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

8 ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ  
อปพร. 
 

ค่าใช้จ่ายการจัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

70,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด  
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย ระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยำเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ล าดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
9. อุดหนุนกิจกรรมพิธีสวน

สนาม อปพร. 
 
 

จ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพิธีสวนสนาม อปพร. 10,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

10 โครงการตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยฯ 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย 

165,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
 2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ สงเครำะห์และช่วยเหลือแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยำกจนและผู้ด้อยโอกำสในกำรด ำรงชีพ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1 อุดหนุนโครงการ

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
 

อุดหนุนให้ความช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
ในเขตอ าเภอกระนวน 

54,000.- ท่ีท าการ
อ าเภอ

กระนวน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 

 
 

อุดหนุนโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 
 

อุดหนุนให้ท่ีท าการปกครองอ าเภอกระนวน 35,000.- ท่ีท าการ 
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 

 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาส 
 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส 
 

50,000.- ท่ีท าการ 
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 
 

โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว  

30,000.- ท่ีท าการ 
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
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 2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร ในชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ว่างงานและผู้ด้อยโอกาส 
 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการลดรายจ่าย
ครัวเรือนเกษตรกรท่ี
ยากจนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 100,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด  
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
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 2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ  เพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
  

 
 
 
 

                

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
2.4 แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย และสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1. อุดหนุนโครงการพัฒนา

งานสาธารณสุขมูลฐาน 
จัดให้มีการสนับสนุนการสัมมนาสาธารณสุขใน
เขต อบต. 

97,500.- ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

       
 
 

     

 2. การจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

จัดให้มีการซ้ือเวชภัณฑ์ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

100,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

        
 

    

3. โครงการรณรงค์ลด
ปริมาณขยะในชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมท าปุ๋ย  ธนาคารขยะ คัด
แยกขยะ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 

30,000 ภายในต าบล ส านักปลัด             

4. โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการ 50,000.- ภายในต าบล              
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2.5 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุนกำรกีฬำ กำรออกก ำลังกำย เพ่ือสร้ำงนิสัยรักกำรกีฬำ กติกำสังคม ตลอดจนให้มสีุขภำพที่แข็งแรง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1. โครงการจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์กีฬาต้านยาเสพ
ติด 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน 100,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

2. โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต าบลหนองกุง
ใหญ่ 

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ภายในต าบล 

200,000 ภายในต าบล ส่วน
การศึกษา 

            

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน 
 3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะสิ่งปฏกิูล และน้ ำเสีย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1. ค่าใช้จ่ายก าจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จ้างเหมาบริการก าจัดขยะและค่าน าขยะไปท้ิง
ท่ีบ่อขยะของเทศบาลเมืองกระนวน 
 

350,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

2. 

 
 

โครงการคลองสวยน้ าใส 
(กิจกรรมก าจัด
ผักตบชวา) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก าจัดผักตบชวา 100,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง พ้ืนที่ป่ำ คุณภำพดินให้เกิดควำมสมบูรณ์ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
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. สค. ก.ย. 
1. โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 
ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการเช่น วัสดุ อุปกรณ์  50,000 

 
ภายในต าบล ส านักงาน

ปลัด 
            

2. โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ฯ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 100,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  30,000 ภายในต าบล              
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมประสิทธภิำพ กำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. โครงการอาหารกลางวัน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกุงใหญ่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

769,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองกุงใหญ่ 

 

ส่วน
การศึกษา 

            

2. โครงการอาหารเสริมนม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองกุงใหญ่ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

326,560.- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองกุงใหญ่ 

ส่วน
การศึกษา 

            

3. โครงการอาหารเสริมนม
วัดจอมแจ้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

81,120.- ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อน

เกณฑ์วัดจอม
แจ้ง 

ส่วน
การศึกษา 

            

4. โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดจอมแจ้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

191,100 ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อน

เกณฑ์วัดจอม
แจ้ง 

 

ส่วน
การศึกษา 

            

5. โครงการจัดกิจกรรม
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็็ก
เล็กบ้านหนองกุงใหญ่ 
  

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ  20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองกุงใหญ ่ 

ส่วน 
การศึกษา  

            

6. โครงการสานสัมพันธ์วัน
ปัจฉิมนิเทศ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิม
นิเทศ 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองกุงใหญ ่ 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 4.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสรมิ สนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการ การศึกษาโรงเรียนภายในต าบล 
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ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

ด ำเนินกำร 
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. สค. ก.ย. 
1. อุดหนุนโครงการเพื่อ

ต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน 
 

เพื่ออุดหนุนสถานีต ารวจภูธรกระนวน 55,000 ภายในต าบล ส่วน
การศึกษา 

            

2. โครงการอาหารเสริม
(นม)ของโรงเรียนภายใน
ต าบล 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ภายในต าบล 5โรงเรียน 

1,358,240 โรงเรียน
ภายในต าบล 

5 แห่ง 

ส่วน
การศึกษา 

            

3. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติภายในต าบล 120,000 ภายในต าบล ส่วน
การศึกษา 

 

            

4. โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนภายในต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ภายในต าบล 5 โรงเรียน 

2,612,000 โรงเรียน
ภายในต าบล 

5 แห่ง 

 

ส่วน
การศึกษา 

            

5. โครงการสนับสนุน
ค่าใชจ้่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์
หนองกุงใหญ๋ 

ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน  249,900 ศูนย์เด็กเล็ก
หนองกุงใหญ่ 

ส่วน
การศึกษา 

            

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการ
เรียนการสอน) ศูนย์วัด
จอมแจ้ง 

ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอน  66,300 ศูนย์เด็กเล็ก
วัดจอมแจ้ง 
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4.3 แนวทำงกำรพัฒนำ  อนุรักษ์ สืบสำน ศำสนำวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และค่ำนิยมที่ดีงำม สู่คนรุ่นต่อไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 

1. ค่าใช้จ่ายการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

อุดหนุนโครงการสนับสนุนเทศกาลประเพณี 
ผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น 
 
 

390,000 ภายในต าบล ส่วน
การศึกษา 

            

2. โครงการวันส าคัญทาง
พุทธศาสนาและ
ประเพณีที่ส าคัญ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ทางพุทธ
ศาสนา  

100,000 ภายในต าบล ส่วน
การศึกษา  

            

3. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในช่วงสงกรานต์ 

100,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภำคส่วนให้เขม้แข็ง เพ่ือสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1. โครงการประชาคมเพื่อ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สีป่ี(2565-2568) 
 
 

จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 15,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

2. การสนับสนุนการ
เลือกตั้ง 

สนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
สมาชิก อบต.และสนับสนุนการเลือกตั้ง สส./
สว. 
 

50,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

3. โครงการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
อบต. 
 

จัดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปี 

10,000 ภายในต าบล ส านักงาน
ปลัด 

            

4. โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

จัดอบรมความรู้เรื่องทะเบียนทรัพย์สิน 50,000 อบต. ส่วนการคลัง 
 
 

            

5. โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้เรื่องภาษี 
 
 

จัดอบรมพัฒนาความรู้เรื่องภาษีให้กับผู้น า
ชุมชนและประชาชน  

30,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  สมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือกำรบริหำรงำน และกำรให้บริกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
1. โครงการฝึกอบรม ศึกษา

ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการท างาน 

 

จัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่ม
ความรู้ให้แก่ ผู้น าชมชน คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา บุคลากรของ อบต. 
 
 

400,000 - ส านักงาน
ปลัด 

            

2. ค่าใช้จ่ายการประเมิน
การปฏิบัติงานของ
องค์กร 

จัดให้หน่วยงานภายนอกมาประเมินองค์กร 20,000 ท่ีท าการ
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3. อุดหนุนศูนย์รวมข่าว 
สอบราคาและประกวด
ราคา 
 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่อ าเภอกระนวน 30,000 ท่ีท าการ 
อ.กระนวน 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4. อุดหนุนโครงการจัดงาน
รัฐพิธี 

อดุหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี 10,000 ท่ีท าการ
อ าเภอ

กระนวน 

 

ส านักงาน
ปลัด 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี   
 5.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  สมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือกำรบริหำรงำน และกำรให้บริกำร ตำมหลักธรรมำภิบำล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

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. สค. ก.ย. 
5 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์

เครื่องใช้ในส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส านักงานตลอดจนค่าสาธารณูปโภคต่างๆใน
ส านักงาน 
 

230,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

6 การจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 114,300 อบต. ส านักงาน 
ปลัด 

            

7 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส านักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

130,000 อบต. ส่วนการคลัง             

8 การจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 11,000 อบต. ส่วนการคลัง             

9. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส านักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

220,000 อบต. ส่วนโยธา             

10 การจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน  
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน - - -             

11 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส านักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส านักงาน 

80,000 อบต. ส่วน
การศึกษา 

            

12 การจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 9,750 อบต. ส่วน
การศึกษา 
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