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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 
1.1 บทน ำ 

รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ให้ควำมส ำคัญกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำร
บริหำรงำนบุคคล กำรเงินกำรคลัง และมีอ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยเฉพำะ นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กร
รับผิดชอบ ในกำรจัดท ำแผนกำรกระจำย 

อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
ลงคะแนนเสียงถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้น
เพ่ือให้กำรกระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
อ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น ซึ่งมิใช่หน้ำที่บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่ประชำชนเท่ำนั้น ตีรวมไปถึงกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป้ำประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ ในช่วงระยะเวลำห้ำปี(พ.ศ.2561-2565) และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพื่อจัดท ำงบประมำณ
ประจ ำปี เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำนโครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับ
งบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี โดยด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
  ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2561 หมำยถึง 
แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณนั้น ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกข้ึน และมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ
หน่วยงำนอื่นๆ รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน ก็เพ่ือให้
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมีควำมสะดวกมำกยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์แผนกำรด ำเนินงำน 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที 3) พ.ศ. 2561 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผน
ด ำเนินกำร ซึ่งมีจุดหมำยของกำรจัดท ำแผน ดังนี้ 
 1.เพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ และกิจกรรมพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณนั้น เพ่ือให้แนวทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ
นั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติเพิ่มมำกข้ึน ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำรมี
กำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรใน
กำรด ำเนินงำน 
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 2.แผนด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 3.แผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำมีควำมสะดวกมำกข้ึน 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 26 และข้อ 27 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดท ำแผนด ำเนินงำน โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนดังต่อไปนี้ 

1.คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำครัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆท่ี
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น ประกำศ
เป็นแผนด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยใน 15 วันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้
ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องบปิดประกำศอย่ำงน้อย 30 วัน 

3.แผนกำรด ำเนินงำนต้องจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและ
โครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน
เป็นอ ำนำจของผู้บริหำร 

จำกข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรกำรสนับสนุน                                รวบรวมแผนงำน/โครงกำร               อปท./หน่วยงำน
อ่ืนๆ 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
                                                         จัดท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 
 
                                                          
                                                            เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 
 
 
  คณะกรรมกำรพัฒนำแผน                         พิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน 
 
                                                                                         
                                                           เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 
 
 
        ผู้บริหำรท้องถิ่น                                ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
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1.4 ประโยชน์ของแผนด ำเนินงำน 
 1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร 
 2.เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
 3.เพ่ือแสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณระยะเวลำที่ชัดเจนในกำรด ำเนินงำน
จริง 
 4.เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโครงกำร/กิจกรรมจำกหน่วยงำนอื่นๆที่เข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ 
 5.เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล 
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  บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่   อ ำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำเมืองและชุมชนให้น่ำอยู ่
1.1 พัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบ

สำธำรณูปกำรใหไ้ดม้ำตรฐำนและทั่วถึง 
1.2 พัฒนำ ส่งเสรมิและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย ระบบกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยำเสพตดิ โดยให้ชุมชนมสี่วนร่วม 
 

 
27 

 
9 

 
37.50 

 
12.50 

 

 
10,436,000 

 
983,000 

 
56.38 

 
5.31 

 
ส่วนโยธำ 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 

รวม 36 50.00 11,419,000 61.69  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
2.1 สงเครำะห์และช่วยเหลือแก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผูป้่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยำกจนและ

ผู้ด้อยโอกำสในกำรด ำรงชีพ 
2.2 พัฒนำ ส่งเสรมิ สนับสนุน กระบวนกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรเกษตร ในชุมชน เพื่อเพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรผลติ กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.3 เพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรใหแ้ก่ประชำชน 
2.4 พัฒนำ กำรเสริมสร้ำงสุขภำพอนำมัย และสำธำรณสุข 
2.5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรกีฬำ กำรออกก ำลังกำย เพื่อสร้ำงนสิัยรักกำรกีฬำ กติกำสังคม 

ตลอดจนใหม้ีสุขภำพท่ีแข็งแรง 
 

 
2 
 

2 
 
 
- 
5 
2 

 
2.77 

 
2.77 

 
 
- 

6.94 
2.77 

 
80,000 

 
86,385 

 
 
- 

309,509 
210,000 

 
0.43 

 
0.43 

 
 
- 

1.67 
1.13 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
 

ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

 

รวม 11 15.27 685,924 3.70 
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ยุทธศำสตร/์แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินงำน 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยงำนด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง 
                         ยั่งยืน 
3.1    พัฒนำ ฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ ำ และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำใหม้ี 
         ประสิทธิภำพ 
3.2 เพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะ สิง่ปฏิกูลและน้ ำเสีย 
3.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุง พ้ืนท่ีป่ำ คุณภำพดิน ให้เกิดควำมสมบรูณ ์
 

 
 
- 
 

2 
3 

 
 
- 
 

2.77 
4.16 

 
 
- 
 

350,000 
70,000 

 
 
- 
 

1.89 
0.37 

 
 
- 
 

ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

รวม 5 6.94 420,000 2.26  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และประเพณ ี
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำเดก็ก่อนวัยเรียน 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำโรงเรียนภำยใน

ต ำบล 
4.3  
4.4 อนุรักษ์ สืบสำน ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และค่ำนยิม ท่ีดีงำม สู่คน

รุ่นต่อไป 
 

 
6 
5 
 

3 

 
8.33 
6.94 

 
4.16 

 
888,803 

3,774,180 
 

470,000 

 
4.80 

20.39 
 

2.53 

 
ส่วนกำรศึกษำ 
ส่วนกำรศึกษำ 

 
ส่วนกำรศึกษำ 

รวม 14 19.44 5,132,983 27.73  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
5.1 เสรมิสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภำคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อ

สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
5.2 พัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกร ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้ทันสมัย 

เพื่อกำรบริหำรงำน และกำรบริกำรประชำชน ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 
3 
 

3 

 
4.16 

 
4.16 

 
430,000 

 
422,400 

 
2.32 

 
2.27 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
ส ำนักงำน ปลัด                     

รวม 6 8.33 852,200 4.60  
รวมท้ังสิ้น 72 100.00 18,509,907 100.00  
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บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. ม.1 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. กว้ำง 2.50 ม. ยำว 
20.00 ม. หนำ 0.15 ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย จำกบ้ำนนำยอุดร พันธุลำวัลย์ 
ถึง บ้ำนนำยสี  สีเสมอ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนด ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
127 ล ำดับ 171 
 

35,000.- หมู่ท่ี 1 ส่วนโยธำ        
 

     

2. โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม.1 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ยำว 116.00 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย จำกบ้ำนนำยอุเทน  ด้วยชัยภูมิ 
ถึง ถนนกระนวน-เชียงยืน 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
139 ล ำดับ 213 

389,000.
- 

หมู่ที ่1 ส่วนโยธำ             

3. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. ม.2 
 
 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. กว้ำง 6.00 ม. ยำว 
135.00 ม. หนำ 0.15 ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย จำกนำนำงทองสุข ผำงเสน 
ถึง นำนำงบัวทอง จงกลณี 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) 
 หน้ำ 136 ล ำดับ 207 
 

495,000 หมู่ที ่2 ส่วนโยธำ         
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

4.  โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม.2 
 

 ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ยำว 128.00 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย 
จากบา้นนายไพบูลย ์ มุงคุณค าชาว 
ถึง หนองกุงน้อย 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
132 ล ำดับ 189 
 

500,000 หมู่ท่ี 2 
 

ส่วนโยธำ             

5. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คสล. ม.3 
 
  

ก่อสร้ำง ถนน คสล.รูปตัวยู กว้ำง 4.00 ม.  
ยำว 205.00 ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
820.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกนำนำยเนตร  นำคะ 
ถึง บ้ำนนำนำงสั้น ลุนสำ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 132 
ล ำดับ  191 
 

500,000 หมู่ท่ี 3 ส่วนโยธำ        
 
 
 
 

     

6. โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม. 4 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ยำว 128.00 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย 
จำกบ้ำนนำยประจวบ แสนโคก 
ถึง บ้ำนนำงสันลิดำ  แสนบุตร 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
132 ล ำดับ 192 
 

429,000 หมู่ท่ี  4 ส่วนโยธำ       
 
 

      

 



                                             8 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

7.  โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ม. 4 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
กว้ำง 4.00  เมตร ยำว 205.00 เมตร หนำ
0.15  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
820.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกนำนำยบุญมี  แก่นโพธ์ิ 
ถึง นำนำยบัวพัน  อุ้ยเลิศ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 137
ล ำดับ 209 
 

500,000 หมู่ท่ี 4 ส่วนโยธำ             

8. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ม. 5 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
กว้ำง 4.00  เมตร ยำว 205.00 เมตร  
หนำ0.15  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
820.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกนำนำยสมเกียรติ  แก้วใส 
ถึง สวนนำยบุมี ศรีเวียงโข 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 133
ล ำดับ 193 
 

500,000 หมู่ท่ี  5 ส่วนโยธำ             

9.  โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ม. 6 
  

 ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
กว้ำง 4.50  เมตร ยำว 144.00 เมตร 
 หนำ0.15  เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย
กว่ำ 648.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย 
จำกบ้ำนนำยสำยทอง ทิพฤำตรี  
ถึง บ้ำนนำงเสวียน  แก้วใส 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 133
ล ำดับ 194 

399,000 หมู่ท่ี  6 ส่วนโยธำ       
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

10. 
 

 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ม. 6 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
กว้ำง 1.50  เมตร ยำว 78.00 เมตร หนำ
0.15  เมตร มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
177.00 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำงเสวียน  แก้วใส 
ถึง บ้ำนนำยอ้วน  สุเพ็งค ำ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 133 
ล ำดับ 195  

82,000 หมู่ท่ี 6 ส่วนโยธำ         
 

    

11. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ม. 7 
 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. 
กว้ำง 4.00  เมตร ยำว 205.00 เมตร 
 หนำ0.15  เมตร มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
820.00 ตร.ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำงจำรุณี อุดยำนะ 
ถึง บ้ำนนำงบำนชื่น ลำจ้อย 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 134 
ล ำดับ 198 

500,000  หมู่ท่ี  7 ส่วนโยธำ             

12. โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม. 7 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ยำว 82.00 เมตร ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำยบุญตำ สำระรัตน์ 
ถึง บ้ำนนำงวันที ใจธรรม 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
143 ล ำดับ 225 
 

266,000 หมู่ท่ี  7 ส่วนโยธำ       
 
 

      

 
 
 



                                             10 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

13. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 8    

ก่อสร้ำงขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 3.50 ม. 
ยำว 150.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 525.00 ตร.ม. 
จำกบ้ำนนำยนพนนท์ แสนโคก 
ถึงบ้ำนนำยใบ สุดดี พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนกรมกำร
ปกครอง เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 144 
ล ำดับ 228 

320,000.- หมู่ท่ี 8 ส่วนโยธำ          
 

   

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 8    

ก่อสร้ำงขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 3.00 ม. 
ยำว 270.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  810.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกนำนำยพวง ศรีธำรัตน์ 
ถึง บ้ำนนำนำยสุวรรณ  แก้วเบ้ำ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 137 
ล ำดับ 210 

500,000 หมู่ท่ี 8  
ส่วนโยธำ 

            

15 โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
และร่องรำงวี ม. 8 
 
 
 
 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ชนิดอัดแรง มอก. 3 ชั้น
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม.พร้อมบ่อพักและ
ร่องรำงวี  ยำว 48.00 ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย บริเวณบ้ำนนำบุเพ็ง น้อยสุข 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 
144  ล ำดับ 227 

101,000 หมู่ท่ี 8  ส่วนโยธำ       
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

16. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 9    

ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 
4.00 ม. ยำว 172.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 680.00 ตร.ม. 
จำกบ้ำนนำงดรุณี  อำจเจริญ 
ถึงบ้ำนนำยดวงจันทร์ สะตะ พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลน
กรมกำรปกครอง เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 134 
ล ำดับ 199 
 

415,000.- หมู่ท่ี 9 ส่วนโยธำ             

17  โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม. 9 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.50 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ยำว 60.00 เมตร วำงบ่อพัก คสล. 2 บ่อ 
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
บริเวณบ้ำนนำงบัวพัน  แสนโคก 
รำยละเอียดตำมแบบแปลนกรมกำรปกครอง 
เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 145 
ล ำดับ 229 

219 
,000 

หมู่ท่ี 9 ส่วนโยธำ             

18 โครงกำรวำงท่อระบำน้ ำ 
คสล.พร้อมบ่พักและร่อง
รำงวี หมู่ 10 
 
 

วำงท่อ คสล.ชนิดแรงอัด 3 ชั้น ขนำด 0.40 
ม. ระยะทำงยำว 210.00 ม. 
จำกบ้ำนนำบุญทัน ทองนพคุณ ถึง  
บ้ำนนำยสุพจน์  ค ำบ่อ 
 
 

422,000 หมู่ท่ี 10  ส่วนโยธำ             
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

19  โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม. 10 
 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.50 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ระยะทำงยำว 130  เมตรพร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำยเหมิก ค ำแพง 
ถึง บ้ำนนำงสงกรำนต์ นำท่อนจันทร์ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565)  
หน้ำ 145  ล ำดับ 231 
 

447,000 หมู่ท่ี 10 
 
 
 

ส่วนโยธำ             

20 โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล.สำยวังโพน-หนอง
โอง 
  

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 6.00   ยำว 138  เมตร  
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อย กว่ำ 828.00 เมตร 
บริเวณนำนำยพิชิต เชิดโคกสี 
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบ
แปลนกรมกำรปกครอง เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 153 
ล ำดับ 257 
 

500,000 หมู่ท่ี 10 ส่วนโยธำ             

21  
โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี  11   

ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 
3.00 ม. ยำว 128.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 384.00 ตร.ม. 
ป้ำยโครงกำร 1  ป้ำย  
จำกบ้ำนนำยบัวพำ พิมพ์จ ำปำ 
ถึง บ้ำนนำงปั่น  เดิ่นหลักค ำ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครองก ำหนด
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 135
ล ำดับ 203 

238,000 หมู่ท่ี 11 ส่วนโยธำ             
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

22. โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 11    

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 4.00 ม. ยำว 
205.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 820.00 ตร.ม. 
จำกฉำงข้ำว ม.11 
ถึงบ้ำนนำงเคนน้อย สีหำรำช พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลน
กรมกำรปกครอง เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 135
ล ำดับ 204 

500,000.- หมู่ท่ี 11 ส่วนโยธำ             

23  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 12    

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00 ม. ยำว 
135.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  828.00 ตร.ม. 
จำกนำนำยยศ ฝ่ำยเพชร 
ถึงนำนำยประสิทธิ์  น้อยสุข พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลน
กรมกำรปกครอง เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 137
ล ำดับ 208 

500,000 หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธำ             

24 โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม. 12 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ระยะทำงยำว 64.00  เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำงอุ่น ชุมพล 
ถึง บ้ำนนำยบุญมี  แก่นโพธ์ิ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2561-2565)  
หน้ำ 136  ล ำดับ  205 

208,000 หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธำ             

 
 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
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 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

25 
 

โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
และร่องรำงวี หมู่ท่ี 13    

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักร่อง
รำงวี ยำว 185.00 เมตร 
จำกบ้ำนนำงน้อย  โพธิ์ศรี 
ถึงนำนำยบัวล้วน  แก้วใส พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนกรมทำง
หลวงชนบท เลขท่ี ทถ 2-204 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 146
ล ำดับ 235 

371,000.- หมู่ท่ี 13 ส่วนโยธำ             

26  โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 13    
 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00 ม. ยำว 
138.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ  828.00 ตร.ม. 
จำกนำนำยนรินทร์  แก้วใส 
ถึงนำนำยชัยงค์ สีเสมอ พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย รำยละเอียดตำมแบบแปลนกรมกำร
ปกครอง เลขท่ี ท 1-01 
ตำมแผน(พ.ศ.2561-2565) หน้ำ 136
ล ำดับ 206 

500,000 หมู่ท่ี 12 ส่วนโยธำ             

27 โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
ถนนลำดยำง ถนนลูกรัง
ภำยในต ำบล 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำปรับปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนน 
คสล.ถนนลำดยำง ภำยในต ำบล 
 
 
 

600,000 หมู่ท่ี 1-13 ส่วนโยธำ             
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยำเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ช่วงเทศกำลปีใหม่ 
 

จัดให้มีจุดบริกำรร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 50,000 ถนนภำยใน
ต ำบล 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. โครงกำรบริกำรประชำชน
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
 

จดัให้มีจุดบริกำรร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 50,000 ถนนภำยใน
ต ำบล 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยกู้ชีพ 

จัดให้มีหน่วยกู้ชีพในกำรด ำเนินงำน 300,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

4 โครงกำรป้องกันภัยท่ีเกิดจำก
ธรรมชำติ 

ช่วยเหลือผู้ท่ีประสพภัยท่ีเกิดจำก
ธรรมชำติ 

413,400 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

5 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอ
กระนวน 

อุดหนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดให้แก่ อ ำเภอกระนวน 

50,000 อ ำเภอ
กระนวน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

6 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

อุดหนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดให้แก่ จังหวัดขอนแก่น 

20,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด  

            

7 โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
ควำมรู้ให้กับ 
 อปพร. 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกซ้อม เช่น
ค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำวัสดุ  

50,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 

            

8 ค่ำใช้จ่ำยกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ  
อปพร. 
 

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรภัย 

40,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด  
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.2 แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกัน บรรเทำสำธำรณภัย ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยำเสพติด โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ล ำดับ
ท่ี 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
9. อุดหนุนกิจกรรมพิธีสวน

สนำม อปพร. 
 
 

จ่ำยเงินอุดหนุนกิจกรรมพิธีสวนสนำม อปพร. 10,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 
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 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
 2.1 แนวทำงกำรพัฒนำ สงเครำะห์และช่วยเหลือแก่ผูสู้งอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนผู้ยำกจนและผู้ด้อยโอกำสในกำรด ำรงชีพ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1 อุดหนุนโครงกำร

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
 

อุดหนุนให้ควำมช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
ในเขตอ ำเภอกระนวน 

60,000.- ท่ีท ำกำร
อ ำเภอ

กระนวน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2 
 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้ด้อยโอกำส 
 

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้ด้อยโอกำส 
 

20,000.- ท่ีท ำกำร 
อบต. 

ส ำนักงำน
ปลัด 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
 2.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร ในชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพ

กับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้
ว่ำงงำนและผู้ด้อยโอกำส 
 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร 56,385 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. โครงกำรส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ตำมแนวปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ 30,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด  
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
 2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ  เพ่ิมช่องทำงในกำรรับรู้ข่ำวสำรให้แกป่ระชำชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

 
 
 
 

                

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
2.4 แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรสรมิสร้ำงสุขภำพอนำมัย และสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรขับเคลื่อน

ประชำรัฐคัดแยกขยะ 
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 5,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน

ปลัด 
       

 
 

     

2 โครงกำรส ำรวจข้อมูล
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรส ำรวจข้อมูลสัตว์ 4,539.- ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 3. กำรจัดหำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

จัดให้มีกำรซ้ือเวชภัณฑ์ในกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

200,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

        
 

    

4. โครงกำรรณรงค์คัดแยก
ขยะในครัวเรือน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมท ำปุ๋ย  ธนำคำรขยะ คัด
แยกขยะ รณรงค์ประชำสัมพันธ์ 
 

50,000 ภำยในต ำบล ส ำนักปลัด             

5. โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ 
 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 50,000.- ภำยในต ำบล ส ำนักปลัด             
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2.5 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุนกำรกีฬำ กำรออกก ำลังกำย เพ่ือสร้ำงนิสัยรักกำรกฬีำ กติกำสังคม ตลอดจนให้มีสุขภำพที่แข็งแรง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์กีฬำต้ำนยำเสพ
ติด 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬำให้แก่หมู่บ้ำน 50,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติดต ำบลหนองกุง
ใหญ่ 

เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ
ให้แก่ เยำวชน ประชำชน ภำยในต ำบล 

160,000 ภำยในต ำบล ส่วน
กำรศึกษำ 

            

3. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงย่ังยืน 
 3.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรก ำจัดขยะสิ่งปฏกิูล และน้ ำเสีย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. ค่ำใช้จ่ำยก ำจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะและค่ำน ำขยะไปท้ิง
ท่ีบ่อขยะของเทศบำลเมืองกระนวน 
 

300,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. 
 
 

โครงกำรคลองสวยน้ ำใส 
(กิจกรรมก ำจัด
ผักตบชวำ) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรก ำจัดผักตบชวำ  
50,000 

ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3.3 แนวทำงกำรพัฒนำ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง พ้ืนที่ป่ำ คุณภำพดินให้เกิดควำมสมบูรณ์ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 

 
งบประมำณ

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วย

ด ำเนนิกำร 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำรเช่น วัสดุ อุปกรณ์  30,000 

 
ภำยในต ำบล ส ำนักงำน

ปลัด 
            

2. โครงกำรส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ฯ 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ 30,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3. โครงกำรปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติ 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  10,000 ภำยในต ำบล              
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 

 4.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมประสิทธภิำพ กำรบริหำรจัดกำร กำรศกึษำเด็กก่อนวัยเรียน 

 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนหนองกุงใหญ่ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

441,000.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่ 
 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

2. โครงกำรอำหำรเสริมนม
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
บ้ำนหนองกุงใหญ่ 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริมนมของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

172,431.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

3. โครงกำรอำหำรเสริมนม
วัดจอมแจ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริมนมของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

68,972.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กก่อน

เกณฑ์วัดจอม
แจ้ง 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

4. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดจอมแจ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

176,400.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กก่อน

เกณฑ์วัดจอม
แจ้ง 

 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

5. โครงกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆของศูนย์พัฒนำเด็็ก
เล็กบ้ำนหนองกุงใหญ่ 
  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ  10,000.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่  

ส่วน 
กำรศึกษำ  

            

6. โครงกำรสำนสัมพันธ์วัน
ปัจฉิมนิเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสำนสัมพันธ์วันปัจฉิม
นิเทศ 

20,000.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่  
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี 
 4.2 แนวทำงกำรพัฒนำ  ส่งเสรมิ สนับสนุน เพ่ิมประสิทธิภำพ กำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำโรงเรยีนภำยในต ำบล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรอำหำรเสริม

(นม)ของโรงเรียนภำยใน
ต ำบล 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริม(นม)โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ภำยในต ำบล 5โรงเรียน 

1,131,680
.- 

โรงเรียน
ภำยในต ำบล 

5 แห่ง 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

2. โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ เพื่อจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชำติภำยในต ำบล 120,000.- ภำยในต ำบล ส่วน
กำรศึกษำ 

 

            

3. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนภำยในต ำบล 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ภำยในต ำบล 5 โรงเรียน 

2,308,000
.- 

โรงเรียน
ภำยในต ำบล 

5 แห่ง 
 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

4. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน) ศูนย์
หนองกุงใหญ๋ 

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  153,300.- ศูนย์เด็กเล็ก
หนองกุงใหญ่ 

ส่วน
กำรศึกษำ 

            

5. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน) ศูนย์วัด
จอมแจ้ง 

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  61,200.- 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 ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

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

1. ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดงำน
ประเพณีบุญเดือนหก 

อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนเทศกำลประเพณี 
ผูกเสี่ยว และงำนกำชำดจังหวัดขอนแก่น 
 
 

390,000.- ภำยในต ำบล ส่วน
กำรศึกษำ 

            

2. โครงกำรวันส ำคัญทำง
พุทธศำสนำและ
ประเพณีที่ส ำคัญ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ ทำงพุทธ
ศำสนำ  

30,000.- ภำยในต ำบล ส่วน
กำรศึกษำ  

            

3. โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมวัน
ผู้สูงอำยุ 

เพื่อจัดกิจกรรมให้แก่ผู้สูงอำยุและผู้พิกำร
ในช่วงสงกรำนต์ 

50,000.- ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
 5.1 แนวทำงกำรพัฒนำ  เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภำคส่วนให้เข้มแข็ง เพ่ือสนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรประชำคมเพื่อ

จัดท ำแผน/ทบทวน
พัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.
2561-2564) 
 
 

จัดให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรออก
ประชำคมเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำ  

20,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. กำรสนับสนุนกำร
เลือกตั้ง 

สนับสนุนกำรเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
สมำชิก อบต.และสนับสนุนกำรเลือกตั้ง สส./
สว. 
 

400,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3. โครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
อบต. 
 

จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
สำมปี 

10,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
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 ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
1. โครงกำรฝึกอบรม ศึกษำ

ดูงำนเพื่อเพิ่มศักยภำพ
ในกำรท ำงำน 
 

จัดให้มีกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่ม
ควำมรู้ให้แก่ ผู้น ำชมชน คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ บุคลำกรของ อบต. 
 
 

400,000 - ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

2. ค่ำใช้จ่ำยกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร 

จัดให้หน่วยงำนภำยนอกมำประเมินองค์กร 12,000 ท่ีท ำกำร
อบต. 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
รัฐพิธี 

อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี 10,000 ท่ีท ำกำร
อ ำเภอ

กระนวน 
 

ส ำนักงำน
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 ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. สค. ก.ย. 
4 กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์

เครื่องใช้ในส ำนักงำน 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส ำนักงำนตลอดจนค่ำสำธำรณูปโภคต่ำงๆใน
ส ำนักงำน 
 

150,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 

            

5 กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 58,500 อบต. ส ำนักงำน 
ปลัด 

            

6 กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส ำนักงำน 

50,000 อบต. ส่วนกำรคลัง             

7 กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 9,000 อบต. ส่วนกำรคลัง             

8. กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส ำนักงำน 

20,000 อบต. ส่วนโยธำ             

9 กำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ในส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ส ำนักงำน 

50,000 อบต. ส่วน
กำรศึกษำ 

            

10 กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

11,000 อบต. ส่วน
กำรศึกษำ 
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