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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.2566-2570) 
ซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เป้ำประสงค์ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมำยกำร
พัฒนำ ในช่วงระยะเวลำห้ำปี(พ.ศ.2566-2570) 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 
 2.แผนด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
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 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 2566 

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 
 

 
23 

 
13 

 
32.39 

 
18.30 

 

 
7,857,700 

 
1,125,535 

 
47.08 
6.74 

 
กองช่ำง 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 

รวม 36 50.70 8,982,535 53.82  
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 
 
 
- 
3 
2 

 
2.81 

 
2.81 

 
 
- 

4.22 
2.81 

 
84,000 

 
50,000 

 
 
- 

355,000 
210,000 

 
0.50 

 
0.87 

 
 
- 

2.12 
1.25 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
 

ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

 

รวม 9 
 

12.65 565,000 4.74  
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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 ์
 

 
 

1 
 

1 
2 

 
 

1.47 
 

1.47 
2.81 

 
 

50,000 
 

550,000 
70,000 

 
 

0.29 
 

3.29 
0.41 

 
 

 
 

ส ำนักงำนปลัด 
 

ส ำนักงำนปลัด 
ส ำนักงำนปลัด 

รวม 4 5.57 670,000 3.99  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำ ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม และประเพณ ี
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำเดก็ก่อนวัยเรียน 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำโรงเรียนภำยใน

ต ำบล 
4.3 อนุรักษ์ สืบสำน ศำสนำ ศลิปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และค่ำนิยม ที่ดีงำม สูค่น
รุ่นต่อไป 

 

 
6 
6 
 

2 

 
8.45 
8.45 

 
2.81 

 
973,166 

4,336,481 
 

420,000 

 
5.83 

25.98 
 

2.51 

 
ส่วนกำรศึกษำ 
ส่วนกำรศึกษำ 

 
ส่วนกำรศึกษำ 

รวม 14 19.17 5,556,576 34.32  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
5.1 เสรมิสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ทุกภำคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อ

สนับสนุนกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  
5.2 พัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกร ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศให้ทันสมัย 

เพื่อกำรบริหำรงำน และกำรบริกำรประชำชน ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

 
3 
 

5 

 
4.22 

 
7.04 

 
150,000 

 
590,000 

 
0.89 

 
3.53 

 
ส ำนักงำนปลัด 

 
ส ำนักงำน ปลัด                     

รวม 8 11.26 740,000 4.42  
รวมท้ังสิ้น 71 100.00 16,687,347 100.00  

 
 



                                             6 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี  พ.ศ. 2566 
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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 4.00 ม. ยำว 
197.00 ม. หนำ 0.15 ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำย จำกโรงงำน ส.สยำมแสตนเลส 
ถึง สวนนำงธนำภำ เสำวคนธ์ 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนด ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
60 ล ำดับ 1 
 

499,500.- หมู่ท่ี 1 กองช่ำง        
 

     

2. โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม.2 
 

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50  
ม. ยำว 140.00 ม. พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย จำกบ้ำนนำยโส สุครีพ 
ถึง บ้ำนนำงอ ำนวย  สุวิชัย 
รำยละเอียดตำมแบบกรมทำงหลวงชนบท
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
64 ล ำดับ 19 

500,000.
- 

หมู่ที ่1 กองช่ำง             

3. โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อ
ระบำยน้ ำ คสล.พร้อม
บ่อพักและร่องรำงวี ม.3 
 
 

วำงท่อ คสล. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม. 
ยำว 185.00 ม.  ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย จำกบ้ำนนำงบุดดี เทีมวงษ์ ถึง บ้ำน 
นำยเลิง สีลำโคต 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) 
 หน้ำ 65 ล ำดับ 21 
 

481,000 หมู่ที ่3 กองช่ำง         
 
 

    

 
 
 



                                             7 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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 
ถนน คสล. ม.4 
 

 ก่อสร้ำง ถนน คสล. กว้ำง 6.00 ม.  ยำว 
131.00 ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
786.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำงสั้น  ลุนสำ 
บริเวณนำนำงสุรรีัตน์  แก้วใส 
รำยละเอียดตำมแบบกรมกำรปกครอง
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 
60 ล ำดับ  4 
 

498,000 หมู่ที ่4 
 

กองช่ำง             

5. โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
และร่องรำงวี ม.5 
 
  

วำงท่อระบำน้ ำ คสล.เส้นผ่ำศูนย์กลำง
0.40เมตร ยำว 37 เมตร จำกบ้ำนนำย
สมำนค ำจันดี ถึง หนองค ำเจริญ แผน(พ.ศ.
2566-2570) หน้ำ 66 ล ำดับ  25 
 

96,200 หมู่ที่ 5 กองช่ำง        
 
 
 
 

     

6. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คสล. ม.6 
 

ก่อสร้ำง ถนน คสล. กว้ำง 4.00 ม.  ยำว 
197.00 ม.  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 
788.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
เส้นทำงไปวัดปำ่หนองกุงใหญ่ 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หนำ้ 66 
ล ำดับ  27 
 

499,500 หมู่ที่  6 กองช่ำง   
 

    
 
 

      

 
 
 



                                             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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

7.  โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำ คสล.รูปตัววี ม.6 
 

ก่อสร้ำง รำงระพบำยน้ ำ คสล. รูปตัววี 
ปำกรำงกว้ำง 0.50  เมตร ยำว 191.00 
เมตร จำกบ้ำนนำยสุภำพ ว่องไว 
ถึง บ้ำนนำยวิทย์ สุเพ็งค ำ 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 62 
ล ำดับ 12 
 

71,800 หมู่ท่ี 6 กองช่ำง             

8. โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คสล. ม.7 
 

ก่อสร้ำงถนน คสล. 
กว้ำง 4.00  เมตร ยำว 197.00 เมตร  
หนำ 0.15  เมตร  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 
788.00 ตร.ม.พร้อมป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย 
จำกบ้ำนนำบุญมี  ปุเวสำ 
ถึง บ้ำนนำยอินถวำ  หนองเทำ 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 61 
ล ำดับ 6 
 

499,500 หมู่ท่ี  7 กองช่ำง             

9.  โครงกำรรำงระบำยน้ ำ
รูปตัวยู พร้อมฝำปิด 
ม.7 
  

 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30-0.50 เมตร 
ยำว 98.00 เมตร 
จำกบ้ำนนำยสมหมำย  โนนทิง ถึง บ้ำนนำย
คำน  โคตนำค ำ 
แผนพัฒนำ(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 67
ล ำดับ 28 

349,000 หมู่ท่ี  7 กองช่ำง       
 
 

      

 
 
 
 
 
 



                                             9 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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. 
 

 โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด  ม.8 
 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  
ปำกรำงกว้ำง 0.30 เมตร 
ลึก 0.30-0.50 เมตร 
ยำว 125.00 เมตร 
บริเวณโรงแรมธัญวลัย 
แผนพัฒนำ(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 61
ล ำดับ 8 

446,200 หมู่ท่ี 8 กองช่ำง         
 

    

11. โครงกำรปรับปรุงถนน 
คสล. ม.8 
 
 

ปรับปรุงถนน คสล. 
กว้ำง 3.00 เมตร 
ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 300 ตร.ม. 
จำกบ้ำนนำยไพศำล โพธ์ิศรี ถึง บ้ำนนำงสนุก 
แสนโคก 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 61  
ล ำดับ 7 
 
 

193,600  หมู่ท่ี  8 กองช่ำง             

12. โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คสล. ม.9 
 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 4.00  ม. ยำว 
197.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 788 ตร.ม. 
จำกบ้ำนนำยไพรวรรณ ค ำภูเวียง 
ถึงนำนำยชำญชัย สิทธิไกรพงษ์ 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 68 
ล ำดับ 33 
 

499,500 หมู่ท่ี  9 กองช่ำง       
 
 

      

 
 
 
 



                                             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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

13. โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล.รูปตัววี 
 ม.9   

ปำกรำงกว้ำง 0.50 เมตร 
ยำว 191 เมตร 
จำกบ้ำนนำงปำน น่ำบัณฑิต 
ถึง ธนพงษ์ฟำร์ม 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 62 ล ำดับ 
11 

71,800.- หมู่ท่ี 9 กองช่ำง          
 

   

14 โครงกำรปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 10    

ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 6.00 ม. ยำว 
33.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมีพื้นท่ีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ 198.00 ตร. 
จำกนำนำงบำนชื่น  ลำจ้อย 
ถึง นำนำยวิเชียร  ค ำเชียงบริเวณบ้ำนนำงสั้น 
ลุนสำ 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 63 
ล ำดับ 16 

148,000 หมู่ท่ี 10  
กองช่ำง 

            

15 โครงกำรวำงท่อระบำย
น้ ำ คสล.พร้อมบ่อพัก
และร่องรำงวี ม. 10 
 
 
 
 

วำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ชนิดอัดแรง มอก. 3 ชั้น
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.40 ม.พร้อมบ่อพักและ
ร่องรำงวี  ยำว 103.00 ม. 
 จำกบ้ำนนำยยยนต์ แก้วแสนเมือง 
ถึง บ้ำนนำงละมุล  ค ำแพง 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 68  
 ล ำดับ 34 

267,000 หมู่ท่ี 10 กองช่ำง       
 

      

 



                                             11 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

16. โครงกำรปรับปรุงงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 11   

ปรับปรุงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 
4.00 ม. ยำว 10.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 40.00 ตร.ม. 
บริเวณบ้ำนนำงดวงพร มุงคุณค ำชำว 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 62 
ล ำดับ 13 

29,900.- หมู่ท่ี 11 
 

กองช่ำง             

17  โครงกำรปรับปรุงงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี 11   

ปรับปรุงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 
5.00 ม. ยำว 59.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 295.00 ตร.ม. 
จำกบ้ำนบ้ำนนำงนำงจันดำ สุเพ็งค ำ 
ถึงบ้ำนดวงพร มุงคุณค ำชำว 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 62 
ล ำดับ 14 

192,700 หมู่ท่ี 11 กองช่ำง             

18 โครงกำรปรับปรุงงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี  11   

ปรับปรุงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 
6.00 ม. ยำว 75.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 450.00 ตร.ม. 
จำกสวนนำยแหวน ศรีชมชื่น 
ถึงฉำงข้ำว ม.11 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 68 
ล ำดับ 35 

292,000 หมู่ท่ี 11 กองช่ำง             

19 โครงกำรปรับปรุงงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ท่ี  11   

ปรับปรุงถนน คสล.ขนำดผิวจรำจร คสล.กว้ำง 
4.00 ม. ยำว 56.00 ม. หนำ 0.15 ม.หรือมี
พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 224.00 ตร.ม. 
ริเวณโกโก้ฟำร์ม 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 63 
ล ำดับ 15 

146,500 หมู่ท่ี 11 กองช่ำง             

 
 
 



                                             12 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมืองและชมุชนให้น่ำอยู่ 
 1.1  แนวทำงกำรพัฒนำ โครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคและระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

20  โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คสล. ม.12 
 
 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00  ม. ยำว 
131.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 786 ตร.ม. 
จำกนำนำงค ำภำ  ภำษีรำช 
ถึงนำนำงสุรีรัตน์  แก้วใส 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 61 
ล ำดับ 10 

498,000 หมู่ท่ี 12 
 
 
 

กองช่ำง     
 

        

21 โครงกำรก่อสร้ำง ถนน 
คสล. ม.13 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 6.00  ม. ยำว 
131.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร พื้นท่ี
คอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 786 ตร.ม. 
จำกนำนำงสุบรรณ โกเมน 
ถึงนำนำงหนูภำ  สีแก้วน้ ำใส 
ตำมแผน(พ.ศ.2566-2570)  
หน้ำ 69  ล ำดับ 39 

498,000 หมู่ท่ี 13 กองช่ำง             

22 โครงกำรก่อสร้ำง รำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยูพร้อม
ฝำปิด ม. 13 
 
  

ก่อสร้ำง รำงระบำยน้ ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝำ
ปิด ปำกรำงกว้ำง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.80  
ม. ระยะทำงยำว 140.00  เมตร  
จำกบ้ำนนำงสำลี  ค้อมสิง 
ถึง บ้ำนนำยดวงจันทร์ ศรีวิชำ 
ก ำหนดตำมแผน(พ.ศ.2566-2570)  
หน้ำ 69  ล ำดับ 38 

5000,000 หมู่ท่ี 13 กองช่ำง             

23 โครงกำรซ่อมแซมถนน 
คสล. ถนนลำดยำง ถนน
ลูกรังภำยในต ำบลหนอง
กุงใหญ ่

ซ่อมแซม ถนน ท่ีช ำรุด 600,000 หมูท่ี 1-13 กองช่ำง             

 
 
 
 



                                             13 
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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 5,000 ถนนภำยใน
ต ำบล 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. โครงกำรบริกำรประชำชน
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 
 

จัดให้มีจุดบริกำรร่วมเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 5,000 ถนนภำยใน
ต ำบล 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนหน่วยกู้ชีพ 

จัดให้มีหน่วยกู้ชีพในกำรด ำเนินงำน 170,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

4 โครงกำรป้องกันภัยท่ีเกิดจำก
ธรรมชำติ 

ช่วยเหลือผู้ท่ีประสพภัยท่ีเกิดจำก
ธรรมชำติ 

570,000 ภำยในต ำบล  
ส ำนักงำน

ปลัด 
 

            

5 อุดหนุนโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดอ ำเภอ
กระนวน 

อุดหนุนกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำยำ
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  

70,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 

            

8 ค่ำใช้จ่ำยกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของ  
อปพร. 
 

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดท ำแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรภัย 

50,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด  

            

 
 



                                             14 
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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 

            

10 
 
 
 

โครงกำรสงเครำะห์
รำษฎรผู้ประสบสำธำรณ
ภัย 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินโครงกำร 100,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 

            

11 
 
 
 
 

โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำเด็กจมน้ ำ 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินโครงกำร 40,000 ศูนย์พัฒนำ
เด็กล็ก 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
12 
 
 
 

โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรปฐมพยำบำล
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน 
CPR 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำรด ำเนินโครงกำร 10,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 

            

13 อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
รัฐพิธิอ ำเภอกระนวน 

เพื่ออุดหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพิธิอ ำเภอ
กระนวน 

25,000 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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 

54,000.- ท่ีท ำกำร
อ ำเภอ

กระนวน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2 
 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมอำชีพ
ผู้ด้อยโอกำส  

จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้ด้อยโอกำส 
 
 

30,000.- 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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้
ว่ำงงำนและผู้ด้อยโอกำส 
 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 30,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 20,000 ภำยในต ำบล           
 
 
 

   

 
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำ  กำรสรมิสร้ำงสุขภำพอนำมัย และสำธำรณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 
 

งบประมำณ
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
ด ำเนนิกำร 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

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

กำรมีส่วนร่วมคัดแยก
ขยะแบบบูรณำกำร 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 105,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

       
 
 

     

2. กำรจัดหำวัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์ 

จัดให้มีกำรซ้ือเวชภัณฑ์ในกำรควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ 

200,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

        
 

    

3. โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ 
 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆตำมโครงกำร 50,000.- ภำยในต ำบล ส ำนักปลัด             
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2.4 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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 ส ำนักงำน
ปลัด 

     
 

       

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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

ฝอย 
จ้ำงเหมำบริกำรก ำจัดขยะและค่ำน ำขยะไปท้ิง
ท่ีบ่อขยะของเทศบำลเมืองกระนวน 
 

550,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. 
 
 

โครงกำรคลองสวยน้ ำใส 
 

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. 2565 พ.ศ. 2566 

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  50,000 
 

ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. โครงกำรปลูกป่ำเฉลิม
พระเกียรติ 

ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์  20,000 ภำยในต ำบล              
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4.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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 

463,050.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่ 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            

2. โครงกำรอำหำรเสริมนม
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
บ้ำนหนองกุงใหญ่ 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริมนมของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

182,988.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

3. โครงกำรอำหำรเสริมนม
วัดจอมแจ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรเสริมนมของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

81,328.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กก่อน

เกณฑ์วัดจอม
แจ้ง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

4. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดจอมแจ้ง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันของเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน 

205,800.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กก่อน

เกณฑ์วัดจอม
แจ้ง 

 

กอง
กำรศึกษำ 

            

5. โครงกำรจัดกิจกรรมวัน
แม่ศูนย์พัฒนำเด็็กเล็ก
บ้ำนหนองกุงใหญ่ 
  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ  10,000.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่  

กอง 
กำรศึกษำ  

            

6. โครงกำรสำนสัมพันธ์วัน
ปัจฉิมนิเทศ 

ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสำนสัมพันธ์วันปัจฉิม
นิเทศ 

30,000.- ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กบ้ำน
หนองกุงใหญ่  
 

กอง 
กำรศึกษำ 
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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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 

1,303,281
.- 

โรงเรียน
ภำยในต ำบล 

5 แห่ง 

กอง
กำรศึกษำ 

            

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

 
 

            

4 โครงกำรอำหำรกลำงวัน
โรงเรียนภำยในต ำบล 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.ภำยในต ำบล 5 โรงเรียน 

2,692,200
.- 

โรงเรียน
ภำยในต ำบล 

5 แห่ง 
 

กอง
กำรศึกษำ 

            

5 โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน) ศูนย์
หนองกุงใหญ๋ 
 

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  153,000.- ศูนย์เด็กเล็ก
หนองกุงใหญ่ 

กอง
กำรศึกษำ 

            

6. โครงกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ(ค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอน) ศูนย์วัด
จอมแจ้ง 
 

ค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  68,000.- ศูนย์เด็กเล็ก
วัดจอมแจ้ง 

 

กอง
กำรศึกษำ 
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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. 2565 พ.ศ. 2566 

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 กอง
กำรศึกษำ 

            

2. โครงกำรวันส ำคัญทำง
พุทธศำสนำและ
ประเพณีที่ส ำคัญ 
 

เพื่อจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ ทำงพุทธ
ศำสนำ  

30,000.- ภำยในต ำบล กอง
กำรศึกษำ  
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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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

ทบทวนเพิ่มเติม
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) 
 
 

จัดให้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรออก
ประชำคมเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  

30,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

2. ค่ำใช้จ่ำยกำรสนับสนุน
กำรเลือกตั้ง 

สนับสนุนกำรเลือกตั้งท่ัวไปหรือเลือกตั้งซ่อม 
สมำชิก อบต.และสนับสนุนกำรเลือกตั้ง สส./
สว. 
 

100,000 ภำยในต ำบล ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
3. 
 
 
 

โครงกำรอบรม
คณะกรรมกำรศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต ำบล
หนองกุงใหญ่ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำร 20,000 ท่ีท ำกำร 
อบต. 

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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

ศักยภำพ ผู้บริหำร 
สมำชิกสภำฯ พนักงำน 
พนักงำนจ้ำงและผู้น ำ
ชุมชน 
 

จัดให้มีกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพิ่ม
ควำมรู้ให้แก่ ผู้น ำชมชน คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำ บุคลำกรของ อบต. 
 
 

300,000 - ส ำนักงำน
ปลัด 

 

            

2. ค่ำใช้จ่ำยกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำนของ
องค์กร 
 

จัดให้หน่วยงำนภำยนอกมำประเมินองค์กร 30,000 ท่ีท ำกำร
อบต. 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

3. อุดหนุนโครงกำรจัดงำน
รัฐพิธี 

อุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี 10,000 ท่ีท ำกำร
อ ำเภอ

กระนวน 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

4. 
 
 

โครงกำรจัดกิจกรรมงำน
รัฐพิธีและงำนวันส ำคัญ
ต่ำงๆ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำร 100,000 ท่ีท ำกำร
อบต. 

ส ำนักงำน
ปลัด 

            

 
5. 
 

โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้บริหำร พนักงำน 
พนักงำนจ้ำง(OD) 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ตำมโครงกำร 150,000  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. 2565 พ.ศ. 2566 

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

ส ำนักงำน 
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุใช้ในส ำนักงำน 
 
  

200,000 อบต. ส ำนักงำน
ปลัด 

            

7 กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 18,000 อบต. ส ำนักงำน 
ปลัด 

            

8 กำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุใช้ในส ำนักงำน 
 
 

110,000 อบต. กองคลัง             

9 กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 68,400 อบต. กองคลัง             

10 กำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุใช้ในส ำนักงำน 
 
 

80,000 อบต. กองช่ำง             

11 กำรจัดหำวัสดุส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุใช้ในส ำนักงำน 
 
 

100,000 อบต. กอง
กำรศึกษำ 

            

12 กำรจัดหำครุภัณฑ์
ส ำนักงำน 
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
 

50,000 อบต. กอง
กำรศึกษำ 
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     แผนกำรใช้จ่ำยเงิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รำยกำร เงินงบประมำณ ระยะเวลำเบิกจ่ำย 
 

 แผนงำน จ ำนวน
(บำท) 

ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

1.โครงกำรประชำคม
ทบทวนเพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 

สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

30,000 ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม กุมภำพันธ ์ มีนำคม เมษำยน พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฎำคม สิงหำคม กันยำยน 
            

2.จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร ์
 

บริหำรงำนท่ัวไป 10,000             

 
 

              


