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ค าน า 
  ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
และแผนการด าเนินงานของท้องถิ่นเอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน     
โดยการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองปลาหมอ  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถน าแผนการด าเนินงานไปใช้ในการควบคุมการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
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บทน า 
  ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์ กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า แผนพัฒนาสี่ปี  
และแผนการด าเนินงานของท้องถิ่นเอง ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/  โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้
การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุก ส านัก/ส่วน 
2.  เพื่อก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.  เพื่อใช้เป็นเอกสารในการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
5. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามแผนการใช้เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แนวทางในการการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
         แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น        
เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเคร่ืองมือในการ 
ติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า               
ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน         
(Action Plan) 

2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน         

และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต าบล 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เก็บรวบรวมข้อมูล
โครงการ/ กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ /
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการใน
พื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจ             
สอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนที่ 2   การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการ
ด าเนินงาน  2  ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี  1   บทน า 
 ส่วนท่ี  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน   
                         คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนการ    
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าประกาศ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เร่ือง แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ) ประจ าปี 
2562  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
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แผนภูมิขัน้ตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                       
จัดท าแผนพัฒนาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                       
จัดท าแผนพัฒนาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                       
จัดท าแผนพัฒนาอบต. 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาอบต.                       
  
 
                       
  
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิน่                      
 
 
                       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

   องค์การบริหารส่วนต าบล           

หน่วยงานอ่ืน 

    เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ   

ประกาศใช้ 
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                      ประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน 

  1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างาน จึงสามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.ผู้บ ริหารท้องถิ่นสามารถน าแผนการด าเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการ               
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็น
เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 3.ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น สามารถประสานงานได้อย่ างบูรณาการท าให้ เกิดการท างานร่วมกันอย่างมี                  
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ     

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1    ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน 

     

1.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาอาชีพ และรายได้ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิต เข้าถึงบริการของสังคม ปรับระบบการบริหารจัดการให้เอื้ออ านวยต่อการ
แก้ปัญหาความยากจน 

1  30,000  ส านักปลดั 
 

1.2 แนวทางที่ 2 จัดหาตลาด จัดตั้งศูนย์แปรรูปผลิตภณัฑ์ทางด้านการเกษตร      
1.3 แนวทางที่ 3 ประชาชนมีงานท าตลอดทั้งปี ไมม่ีการอพยพแรงงานไปสู่สังคมเมือง      
1.4 แนวทางที่ 4 ประชาชนทุกหมู่บ้านมีพันธ์ุพืช และพันธ์ุสตัว์      
1.5 แนวทางที่ 5 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการเกษตร      
1.6 แนวทางที่ 6 ประชาชนสามารถซื้อหาของจากตลาดได้ใกล้บ้าน      
1.7 แนวทางที่ 7 มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ      
1.8 แนวทางที่ 8 ส่งเสรมิศักยภาพ และขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์ 

     

1.9 แนวทางที่ 9 ส่งเสริม และเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ      
1.10 แนวทางที่ 10 สร้างความตระหนักแกผู่้ประกอบการ และผูบ้ริโภค 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

รวม 1 3.22 
 

30,000 
 

0.41 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ     

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2    ยุทธศาสตร์ การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ และ
ยั่งยืน 

     

2.1 แนวทางที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพานทางเข้า และท่อระบายน้ า 16 17.28 2,954,440 13.16 ส านักปลดั,ส่วนโยธา 
2.2 แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายไฟฟ้าเพือ่การเกษตร ขยายไฟฟ้า
สาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซม 

7 7.52 723,000 3.33  

2.3 แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา 3 3.22 989,100 4.55  
2.4 แนวทางที่ 4 การบริการสาธารณะที่ยังไมไ่ดร้ับ 2 2.15 1,050,000 4.84  
2.5 แนวทางที่ 5 ขุดลอกแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นเอง และแหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ  
 
      

รวม 
 

28 30.10 5,716,540 26.35  

ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาทุนมนุษย์      
3.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3 3.22 105,000 0.48 ส านักปลดั,ส่วนการศึกษา 
3.2 แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา 11 11.82 3,415,871 15.74 ส่วนโยธา,ส่วนการคลัง 
3.3 แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย 4 4.30 70,000 0.32  
3.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนา และส่งเสริมด้านสวสัดิการของชุมชน 8 8.60 10,344,348 47.68  
3.5 แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
3.6 แนวทางที่ 6 พัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน 
3.7 แนวทางที่ 7 ส่งเสรมิการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3.8 แนวทางที่ 8 ส่งเสรมิระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
3.9 แนวทางที่ 9 ส่งเสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน 
 
 

1 
 

2 
 
 

4 

1.07 
 

2.15 
 
 

4.30 

20,000 
 

170,000 
 
 

260,000 

0.09 
 

0.78 
 
 

1.19 

 

 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3.10  แนวทางที่  10  การถ่ายโอนภารกิจการถา่ยโอนการศึกษา 
3.11  แนวทางที่  11  การส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา และบุตร 
3.12  แนวทางที่  12  ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
 

    ส านักปลดั,ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา,ส่วนการคลัง 

รวม 33 35.48 14,385,219 66.31  
ยุทธศาสตร์ที ่4    ยุทธศาสตร์การจัดระบบบริหารจัดการ 
4.1 แนวทางที่ 1 สร้างจิตส านึก และความตระหนักในการทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม 
4.2 แนวทางที่ 2 การจดัระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4.3 แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการ และรณรงค์การก าจดัขยะมูลฝอย 
4.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนา และจัดระเบียบของชุมชน และสังคม 
4.5แนวทางที่  5 ส่งเสรมิความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ินลดปญัหาความรุนแรงของ
ครอบครัว  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณภัย 
4.6  แนวทางที่  6  สนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
4.7  แนวทางที่  7  ด้านการจดัการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 

 
2 
 

4 
 

9 
 

3 
11 

 
2.15 

 
4.30 

 
9.67 

 
3.22 

11.82 

 
50,000 

 
345,000 

 
604,000 

 
35,000 

468,000 

 
0.23 

 
1.59 

 
2.78 

 
0.16 
2.16 

ส านักปลดั,ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา,ส่วนการคลัง 

รวม 29 31.18 1,502,000 6.92  
รวมทั้งหมด 93 100 21,693,759 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. โครงการส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ   
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียด 
โครงการ 
2. ติดตามประเมินผลโครงการ 

20,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองปลาหมอ 

 

            

2. โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2562 

1. ส่งเสริมความเกี่ยวรู้เกี่ยวกับวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงให้แกส่ตรี เพื่อจา่ยเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามรายละเอียด 
โครงการ 
2. ติดตามประเมินผลโครงการ 

20,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองปลาหมอ 

 

            

3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 
2562 

1. ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตาม
รายละเอียด โครงการ 
2. ติดตามประเมินผลโครงการ 

20,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

ส านักงานปลัด 
อบต.หนองปลาหมอ 

 

            

 
 
 
 

  
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. งานต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 1        
ต.หนองปลาหมอ 

ด าเนินการต่อเตมิศาลาอเนกประสงค์  
บ้านหนองกุง  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองปลา
หมอ  อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น  
กว้างขนาด 8.00 เมตร ความยาว 
12.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองปลาหมอก าหนด 

 200,000 บ้านหนองกุง 
หมู่ที่ 1 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการก่อสร้างคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ภายในหมูบ่้าน 
บ้านตอประดู่ หมู่ที่ 5 ต าบล
โนนศิลา 
 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านตอประดู่ หมู่
ที ่5  (ช่วงบ้านพ่อแวง  - ทางไปสามแยก
บ่อขยะ )ต าบลโนนศิลา   อ าเภอโนนศิลา
จังหวัดขอนแก่น กว้างขนาด 4.00 เมตร 
ยาว 135.00 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 540.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด 

268,100 บ้านตอประดู ่
หมู่ที่ 5 

ต าบลโนนศิลา 
 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านผักหวาน หมู่ที ่5  
ต าบลหนองปลาหมอ 

ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านผักหวาน หมู่
ที่ 5 (ช่วงสามแยกบ้านนายไก่ - ทางไป
สามแยกวัดบุตรสิม)ต าบลหนองปลาหมอ 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 135.00  เมตร  หนา
เฉลี่ ย  0 .15  เ มตร   หรื อมี ปริ ม าต ร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  540.00 ตาราง
เมตร เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ย
ข้างละ0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด 

268,100 บ้านผักหวาน    
หมู่ที ่5  

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านผักหวานหมู่ที่ 8     
ต าบลหนองปลาหมอ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านผักหวาน หมู่ที ่8(ซอยศร
ราม) ต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น กว้างขนาด 5.00 
เมตร ยาว 106.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือปริมาตรคอนกรตีไม่น้อย
กว่า 530.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่
ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด                   

268,500 บ้านผักหวาน    
หมู่ที ่8  

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

                                                                                          



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน   
บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ต าบล
หนองปลาหมอ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน  บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 ต าบลหนอง
ปลาหมอ อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 
กว้างขนาด 4.00 เมตร ยาว 63.00 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 
ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทาง 2ข้างเฉลี่ย
ข้างละ0.30 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด 

125,000 บ้านศรีสง่า 
หมู่ที่ 2 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านขอนสัก หมู่ที ่4 ต าบล
โนนศิลา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านขอนสัก หมู่ที ่4  (ช่วงนาพ่อ
ดิษฐ ์) ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศิลา 
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
106.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15เมตร 
หรือมีปรมิาตรคอนกรีตน้อยกว่า 530.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ย
ข้างละ0.50เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด 

268,500 บ้านขอนสัก    
หมู่ที่ 4 

ต าบลโนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
  
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
                       2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. 

7. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ 
หมู่ที่ 6 ต าบลหนองปลา
หมอ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ท่ี 6 (ช่วง
สามแยกนาพ่อสมผล-ทางไปสามแยกบ้าน
หัวนากลาง) ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00เมตร 
ยาว 106.00  เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 530.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้งเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอยีดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด  

268,500 บ้านหนองปลา
หมอ 

หมู่ที่ 6 
ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

8. โครงการก่อสร้างถนนคอน 
กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ 
บ้าน  บ้านหนองปลาหมอ
หมู่ที7่ ต าบลหนองปลาหมอ   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที ่7 (ช่วง
บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที ่7 – ทางไปบ้าน
ห้วยเสียว หมู่ที ่4) ต าบลหนองปลาหมอ อ.
โนนศิลา จ.ขอนแก่นกว้างขนาด 5.00เมตร 
ยาว106.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร
หรือมีปรมิาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า530.00
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง2  ข้างเฉลี่ย
ข้างละ0.50เมตร รายละเอียด ตามแบบ
แปลนอบต.หนองปลาหมอก าหนด 

268,500 บ้านหนองปลา
หมอ 

หมู่ที่ 7 
ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

           
 
 
 

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยเสียว หมู่ที ่4 ต าบลหนอง
ปลาหมอ 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยเสียว หมู่ที่ 4 (บ้านห้วย
เสียว หมู่ที่ 4-ทางไปบ้านหนองปลาหมอ 
หมู่ที่ 7) ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 106.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตน้อยกว่า 
530.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.หนองปลาหมอ
ก าหนด  

268,500 บ้านห้วยเสยีว     
หมู่ที่ 4 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เหล่าโนนคูณ  หมู่ที ่2  ต าบล
โนนศิลา 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 (ช่าง
นาพ่อดี – ทางไปนาพ่อส่ง) ต าบลโนนศิลา 
อ าเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น กว้าง
ขนาด 3.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 546.00 ตาราง
เมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 
0.20 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองปลาหมอก าหนด 

268,900 บ้านเหล่าโนนคณู     
หมู่ที่ 2 

ต.โนนศลิา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านระหอกโพธิ ์หมู่ที ่6     
ต าโนนศลิา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านระหอกโพธ์ิ หมู่ที ่6  (ช่วงนา
พ่อสง่า – ทางไปคุ้มน้อยทางรถไฟ) ต าบล
โนนศิลา อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขอนแก่น 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540.00ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างฉลีย่ข้างละ0.50
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
หนองปลาหมอก าหนด 

268,100 บ้านระหอกโพธิ ์   
หมู่ที่ 6 

ต าบลโนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหลุบคา หมู่ที ่7  
ต าบลโนนศิลา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหลุบคา หมู่ที ่7 (ช่วงนาพ่อ
ชวน) ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศลิา 
จังหวัดขอนแก่น กว้างขนาด 5.00 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า250.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้งเฉลี่ย
ข้างละ 0.50เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. 
ปากลิ้นราง ช้ัน 3 ขนาด ศก.1.00 เมตร   
ยาว 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 8 
ท่อ พร้อมกลบฝัง      

147,800 บ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 7 

ต าบลโนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน
หลุบคา หมู่ที ่7 (ช่วงนาพ่อ
พงษ)์   ต าบลโนนศลิา   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านหลุบคา หมู่ที ่7 (ช่วงนาพ่อ
พงษ)์ ต าบลโนนศิลา อ าเภอโนนศลิา
จังหวัดขอนแก่น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรคอนกรตีไม่น้อยกว่า 250.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ย
ข้างละ0.50 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. 

147,800 บ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 7 

ต าบลโนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            
 
 
 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน
หลุบคา หมู่ที ่7 ต าบลโนน
ศิลา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านบ้านหลุบคา หมู่ที ่7(ช่วงข้าง
โรงเรียนบ้านหลุบคา) ต าบลโนนศลิา 
อ าเภอโนนศลิา จังหวัดขนแก่น กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร หรือมีปรมิาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 510.00 ตารารงเมตร ลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด  

256,000 บ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 7 

ต าบลโนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านหลุบคา หมู่ที7่ 

ด าเนินการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 
(ช่วงนาแม่หลาบ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนาเฉลีย่ 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ข้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ
ระบายน้ า คสล.   

219,900 บ้านผักหวาน     
หมู่ที่ 8 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารหอประชุมเอนกประ 
สงค์ อบต.หนองปลาหมอ 

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมเอนกประสงค์ อบต.หนองปลา
หมอ จ านวน 1 หลัง ขนาดความกว้าง 
10.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด 

159,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

กองช่าง               
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

17. โครงการปรับปรุงห้องน้ าข้าง
ห้องประชุม อบต.หนองปลา
หมอ 
  

ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ าข้างห้องประชุม 
จ าวน 1 หลัง จ านวน 3 ห้อง กว้างขนาด 
3.00 เมตร ความยาว 4.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. หนอง
ปลาหมอก าหนด  

81,400 อบต.หนองปลา
หมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

18. 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการไฟฟ้าขยาย
เขต บ้านขอนสัก  หมู่ที่ 4  
ต าบลโนนศิลา 

จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
ขอนสัก หมู่ที่ 4 ( ช่างนานายสุรตัน-์นา
นายสามารถ) ต าบลโนนศลิา อ าเภอโนน
ศิลา จังหวัดขอนแก่น ความยาว 160.00 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. 
หนองปลาหมอก าหนด 

40,000 บ้านขอนสัก    
หมู่ที่ 4 

ต.โนนศลิา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

19. อุดหนุนโครงการไฟฟ้าขยาย
เขต บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองปลาหมอ 

จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
ผักหวาน (ช่วงข้างวัด – ดอนตาปู่) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 

50,000 บ้านผักหวาน    
หมู่ที่ 5 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

20. อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้า พร้อมลงหม้อแปลง
ไฟฟ้า บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองปลาหมอ  

จ่ายเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า บ้านศรี
สง่า หมู่ที่ 2 (ช่วงคลองอีสานเขียน) ความ
ยาว 450.00 เมตร พร้อมลงหมอ้แปลง
ไฟฟ้า ขนาด 30 KVA. รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด  
 
 

150,000 บ้านศรีสง่า 
    หมู่ที่ 2 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

21. อุดหนุนโครงการไฟฟ้าขยาย
เขต บ้านหนองปลาหมอ หมู่ที่ 
7 ต าบลหนองปลาหมอ 

จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
หนองปลาหมอ  หมู่ที่ 7 (ช่วงบ้านนาย
สมหวัง – บ้าน พ.ต.ท.เทวา ) ความยาว 
360 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองปลาหมอก าหนด  
 
 

50,000 บ้านหนองปลา
หมอ หมู่ที่ 7 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

22. อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนองกุง  
หมู่ที่ 3  ต าบลหนองปลาหมอ 

จ่ายเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนอง
กุง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองปลาหมอ อ าเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น จ านวน 15 จุด 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง 
ปลาหมอก าหนด 
 
 

227,780 บ้านหนองกุง    
หมู่ที่ 3 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
  
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และยั่งยืน 
  2.2 แผนงานงบกลาง  

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

23. เงินส ารองจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินจ าเป็น
เร่งด่วน  และป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย  ปัญหาภยัแล้ง  น้ าท่วม  ปัญหาน้ า
ท่วมฉับพลัน  น้ าป่าไหลหลา  ฯลฯ 

200,000 ภายในพื้นที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
                                         3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. โครงการค้นหานักปราชญ์และ
ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการคน้หา
นักปราชญ์และภูมิปญัญาประจ าท้องถิ่น  
และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 
 

5, 
 
 
000 

อบต. 
หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการประกวดกลุ่มขับร้อง
ท านองสรภัญญะ 

 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการประกวด
กลุ่มขับร้องท านองสรภัญญะ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

10,000 ที่ว่าการ 
อ.โนนศิลา 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

    
 

        

3. โครงการเยาวชนรุ่นใหมร่ักกีฬา
ไม่เอายาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการเยาวชน
รุ่นใหม่รักกีฬาไม่เอายาเสพติด  และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

20,000 อบต. 
หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย ์
 3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

10,000 อบต. 
หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. โครงการสนับสนุนประเพณี
สงกรานต์ และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ตามโครงการสนับสนุน
ประเพณีสงกรานต์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

30,000 อบต. 
หนองปลาหมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมจติใตแจ่มใสสรา้งสรรค์
สังคม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมจิตใจแจ่มใสสรา้งสรรค์
สังคม 

20,000  อบต. 
หนองปลาหมอ 

อ าเภอโนนศลิา/กอง
การศึกษา 

อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. โครงการเทศกาลว่าวและบุญกุม้
ข้าวใหญ ่

อุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เทศกาลว่าวและบุญกุม้ข้าวใหญ่  และ
อื่นๆที่เกี่วข้อง 

70,000 ที่ว่าการ 
อ าเภอโนนศลิา 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
                            3.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองปลา
หมอ 

 เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดั
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ อบต.
หนองปลาหมอ 

121,750 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองปลา

หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการอบรมพัฒนาครผูู้ดูแล
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองปลา
หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. โครงการอาหารกลางวันศูนย์เด็ก
เล็กของ อบต.หนองปลาหมอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์
เด็กเล็กของ   อบต.หนองปลาหมอ 

282,975 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองปลา

หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2562 

10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.หนองปลา

หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
  
 
 
  



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
                              3.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

5. สนับสนุนอาหารเสริมนมให้แก่
สถานศึกษา   

เพื่อสนับสนุนอาหารเสรมินม  ให้แก่เด็ก
ระดับก่อนวัยเรียนและนักเรียน
ประถมศึกษาภายในเขต อบต.หนองปลา
หมอ  จ านวน  4  โรงเรียน 
 

885,753 สถานศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

ปลาหมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. ค่าส ารวจ สุนัข  และแมว  ใน
พื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค 

เพื่อเป็นค่าส ารวจ สุนัข  และแมว  ใน
พื้นที่ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

3,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

ต.โนนศลิา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

30,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

ต.โนนศลิา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. โครงการ อบต.สัญจรเคลื่อนที่  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบต.
สัญจรเคลื่อนที่  ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.
2562 

10,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการจดัซื้อผ้าห่มกันหนาว
ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการจัดซื้อ
ผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้
หรือผู้ด้อยโอกาส 

30,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านภัย
และปลอดภัยจากยาเสพตดิ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการชุมชน
เข้มแข็งต้านภัยและปลอดภยัจากยาเสพ
ติด 

20,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ 
   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

4. โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ทบทวนและเพิ่มเติมพัฒนาสี่ป ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนและ
เพิ่มเตมิพัฒนาสี่ป ี

10,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และส่งเสรมิประชาธิปไตย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรม
ให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและส่งเสรมิประชาธิปไตย 

15,000  ในพืน้ท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายเบื้องต้นและสิทธิของ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นและสิทธิของ
ประชาชน 

15,000  ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ   
พ.ศ.2540 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารทาง
ราชการ  พ.ศ.2540 

15,000  ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 
   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. 

8. อุดหนุนโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมกาชาด  
จังหวัดขอนแก่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมกาชาด  จังหวัด
ขอนแก่น  และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000  ที่ว่าการจังหวัด
ขอนแก่น 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

9. อุดหนนุโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมกาชาด  
อ าเภอโนนศลิา  ในบริการรับ
บริจาคโลหิต พ.ศ.2562 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนกิจกรรมกาชาด  อ าเภอโนนศิลา
ในบริการรับบริจาคโลหติ พ.ศ.2562 
และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

15,000  ที่ท าการอ าเภอ
โนนศิลา 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

10 อุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อรณรงค์ป้องกนัโรค
เอดส ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส ์

10,000  ที่ท าการอ าเภอ
โนนศิลา 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

11. อุดหนุนโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ขอนแก่น  (ศตส.จ.ขอนแก่น) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น  (ศตส.จ.ขอนแก่น) 

20,000  ศตส.จ.ขอนแก่น ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
  
 

 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนาทุนมนุษย์ 
   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

12. อุดหนุนโครงการพัฒนาแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอโนน
ศิลา (ศตส. อ.โนนศิลา ) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
โครงการพัฒนาแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อ าเภอโนนศลิา (ศตส. อ.โนนศิลา ) 

30,000  ศตส. อ.โนนศลิา ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

13. อุดหนุนโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้น าชุมชนในการ
สนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่น  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพผู้น าชุมชนใน
การสนับสนุนการจดัท าแผนท้องถิน่  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 

10,000  ที่ท าการอ าเภอ
โนนศิลา 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

14. อุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
จัดงานเทศกาลไหมและประเพณี
ผูกเสีย่ว ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุน
โครงการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหม
และประเพณีผูกเสี่ยว ประจ าปี พ.ศ.
2562 
 
 

10,000  ที่ท าการอ าเภอ
โนนศิลา 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

  
  
 
 
 
 
  

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนาทุนมนุษย์ 
   3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ใหก้ับประชาชนผู้ยากไร้
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และด้อย
โอกาส 

10,000  ภายในพื้นที่  ต.
หนองปลาหมอ
และต.โนนศิลา 
(นอกเขต
เทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 3.6  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

 
1. 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายให้แก่ผูสู้งอายุ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

8,407,200 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
นอกเขตเทศบาล 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
2. 
 
 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายให้แก่ผู้พิการ  ในพื้นที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

4,828,800 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
นอกเขตเทศบาล 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเอดสภ์ายในพืน้ท่ี
รับผิดชอบ  องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

60,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
นอกเขตเทศบาล 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3     การพัฒนาทุนมนุษย์ 
 3.7  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. โครงการจดัการเลือกตั้งตา่งๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตา่งๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

300,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามในการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีของผู้บริหารและพนักงานส่วน
ต าบล 

30,000 อบต.หนองปลาหมอ ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอโนนศลิา 

สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอโนนศิลา และอืน่ๆที่
เกี่ยวข้อง 

10,000 ศูนย์รวมข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอโนน
ศิลา 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมใน
งานราชพิธี รัฐพิธี  และงานพิธี
อ าเภอโนนศลิา 

สนับสนุนโครงการจดักิจกรรมในงานราช
พิธี รัฐพิธี  และงานพิธีอ าเภอโนนศิลา
และอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

20,000 อ าเภอโนนศลิา ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

  
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.1  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. อุดหนุนการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริในระดับ 
หมู่บ้าน และการจดัประกวด  
หมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ขยายผล  โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  
ประจ าปี 2562 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ตามรายละเอียด โครงการอดุหนุนการ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในระดับ หมู่บ้าน และการจัด
ประกวด  หมู่บ้านท่ีมีผลงานดีเด่นด้าน
การขยายผล  โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ประจ าปี 2562 
 

20,000 

ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. โครงการความร่วมมือการก าจดั
ขยะมูลฝอย  ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  
กับเทศบาลต าบลโนนศิลา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการ
ก าจัดขยะมลูฝอย  ให้แก่เทศบาลต าบล
โนนศิลา 

120,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. โครงการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ปฏิบัตหิน้าท่ีเพื่อ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

 จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการควบคุมและ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร และอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

4,800 บ้านหนองปลาหมอ  
หมู่ที่ 6 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  ปฏิบัตหิน้าท่ีเพือ่
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.
2562 

จัดตั้งจุดตรวจจดุบริการควบคุมและ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร และอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 

4,800 บ้านหนองปลาหมอ  
หมู่ที่ 6 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. โครงการจดัระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉินและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉินและอื่นๆทีเ่กีย่วข้อง 

317,000 ในพื้นที่ 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
  
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

4. โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อพปร. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม 
อพปร.ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

100,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
หลักสตูรพนักงานดับเพลิงขั้นต้น  
จ านวน  6  วัน  พนักงานขับ
รถบรรทุกน้ า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรพนักงานดับเพลงิขั้นต้น  
จ านวน  6  วัน  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า  
และอื่นที่เกี่ยวข้อง 

21,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.4  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จัดซื้อล าโพงและเครื่องขยาย
เสียงพร้อมไมค์ชนิดเคลื่อนยา้ย  
จ านวน 1 ชุด 

เพื่อจัดซื้อล าโพงและเครื่องขยายเสียง
พร้อมไมค์ชนิดเคลื่อนย้าย  จ านวน 1 ชุด 

20,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์

เพื่อจัดซื้อเครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

13,300 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบติจิ
ตอล 

เพื่อจัดซื้อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบติ
จิตอล จ านวน 1 ตัว 

13,600 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่นแบบกล่อง เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง  จ านวน 
1 เครื่อง 

5,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ เพือ่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 
เครื่อง 

17,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมกึ  
จ านวน 2 เครื่อง 

15,800 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ เพื่อจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง  จ านวน 
2 เครื่อง 

11,800 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.5  แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท าโครงการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

100,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

กองคลัง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  ขนาด  1  เควีเอ  
จ านวน  7  เครื่อง 

40,600 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

กองคลัง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 8,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. จัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก เพื่อจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก จ านวน 
1  ชุด 

48,000 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ 

ส านักปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนนิการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จัดซื้อตู้ MDB  ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า 

เพื่อจัดซื้อตู้ MDB  ควบคุมระบบไฟฟ้า 100,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จัดซื้อกล้องระดับ ขนาด
ก าลังขยาย 30 เท่า  

เพื่อจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 
30 เท่า จ านวน 1 ชุด 

34,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. จัดซื้อเทปวัดระยะทาง เพื่อจัดซื้อเทปวัดระยะทาง  1  ตวั 2,500 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. จัดซื้อล้อระยะทาง เพื่อจัดซื้อล้อระยะทาง  จ านวน  1  ตัว 7,500 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน  
1  เครื่อง 

7,100 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.7  แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

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. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก  เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน  1  หลัง 5,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

การศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน  1 ชุด 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน  
1 ชุด 

5,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

   
 

         

3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน  1  
เครื่อง 

17,000   อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  
จ านวน  1  เครื่อง 

7,900  อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  2  
เครื่อง 

11,600   อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 

  



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    การจัดระบบบริหารจัดการ 
 4.8  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 

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

1. จัดซื้อกล้องติดรถยนต์ หน้า-หลัง 
(รถยนต์กู้ชีพ)  

เพื่อจัดซื้อกล้องติดรถยนต์ หน้า-หลัง 
(รถยนต์กู้ชีพ) 

5,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

การศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

********************************** 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 4 4.55 
 

80,000 0.13 ส านักปลดั 

รวม 4 4.55 80,000 0.13  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2  การพัฒนา  อบต.หนองปลาหมอ  ให้น่าอยู่และยั่งยืน 

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 22 25 4,270,380 13.84 กองช่าง 

1,2  แผนงานงบกลาง 1 1.14 200,000 1.43  

                                                                                                                                 
รวม 

23 26.14 4,470,380 15.27  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 

3.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 7.95 165,000 0.97 กองการศึกษา 

3.2  แผนงานการศึกษา 5 5.68 1,310,478 17.27 กองการศึกษา 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 2 2.27 33,000 0.09 ส านักปลดั 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 14 15.91 220,000 1.89 ส านักปลดั 

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 1.14 10,000 0.22 ส านักปลดั 

3.6  แผนงานงบกลาง 3 3.41 13,296,000 55.57 ส านักปลดั 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562                                                                                                                                                                                                                                                        
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 

3.7  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 4.55 360,000 2.57 ส านักปลดั 

                                                                                                                               
รวม 

36 40.91 15,394,478 78.80  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่4  การจัดระบบบริหารจัดการ 

4.1แผนงานการเกษตร - - - - ส านักปลดั 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ส านักปลัด) 1 1.14 120,000 0.54 ส านักปลดั 

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.68 447,600 2.23 ส านักปลดั 

4.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 7.95 96,500 1.64 ส านักปลดั 

4.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 4 4.55 196,600 0.85 กองคลัง 

4.6  แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.68 151,100 0.23 กองช่าง 

4.7 แผนงานการศึกษา 5 5.68 46,500 0.17 กองการศึกษา 

4.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.14 5,000   

รวม 28 31.82 1,063,300 5.78  

รวมท้ังสิ้น 88 100  100  
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
********************************** 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1  แนวทางที่ 1  การพัฒนาอาชีพ  และรายได้  สร้างความเข้มแข็งในชุมชน  
ยกระดับคุณภาพชีวิต  เข้าถึงบรกิารของสังคม  ปรับระบบบริหารจัดการให้
เอ้ืออ านวยต่อการแก้ปัญหาความยากจน 

 
2 
 
 
 
 
 

5 

 
 

 
40,000 

 
 
 
 
 

40,000 

  
 
 
 

ส านักปลดั 
1.2 แนวทางที่ 2 จัดหาตลาด จัดต้ังศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตร 

1.3 แนวทางที่ 3 ประชาชนมีงานท าตลอดท้ังปี ไม่มีการอพยพแรงงานสู่สังคมเมือง 

1.4 แนวทางที่ 4 ประชาชนทุกหมู่บ้านมีพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว ์

1.5 แนวทางที่ 5 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในการเกษตร 

1.6 แนวทางที่ 6 ประชาชนสามารถหาซ้ือของจากตลาดใกล้บ้านได้ 

1.7 แนวทางที่ 7 มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเกษตรกร และกลุม่อาชีพต่างๆ 

1.8 แนวทางที่ 8 ส่งเสริมศักยภาพ  และขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ 
1.9 แนวทางที่ 9 ส่งเสริม และเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ 

1.10 แนวทางที่ 10 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 

รวม 4 4.45 80,000 0.38  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2  การพัฒนา  อบต.หนองปลาหมอ  ให้น่าอยู่และยั่งยืน 

2.1  แนวทางที่ 1  ก่อสร้าง ปรบัปุง บ ารุงถนน สะพานทางเข้า และท่อระบายน้ า 15 
 
 
 
 

5 
3 

 35,12,200 
 
 
 
 

517,780 
440,400 

  
 
 

ส านักปลดั, 
ส่วยโยธา 

2.2  แนวทางที่ 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ขยายไฟฟ้าสาธารณะ  และปรับปรุงซ่อมแซม 
2.3 แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา 

2.4 แนวทางที่ 4 การบริการสาธารณะที่ยังไม่ได้รับ 

2.5 แนวทางมี่ 5 ขุดรองแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นเอง และแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

                                                                                                                                 
รวม 

23 25.55 4,470,380  21.25  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 

3.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 7  155,000  

ส านักปลดั,ส่วน
การศึกษา,ส่วนโยธา

,ส่วนการคลัง 

3.2  แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา 5  1,310,478  

3.3 แนวทางท่ี 3 การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย 5  140,000  

3.4 แนวทางที่ 4 การพัฒนา และส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 3  13,306,000  

3.5  แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 1  20,000  

3.6  แนวทางที่ 6 พัฒนาศักยภาพด้านแรงงาน     

3.7 แนวทางที่ 7 ส่งเสริมการพฒันาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

8  125,000  

3.8 แนวทางที่ 8 ส่งเสริมระบบการบรกิารประชาชนตามมาตรฐานสากล     

3.9 แนวทางที่ 9 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน และองคก์รทุกภาคส่วน 6  355,000  

3.10 แนวทางที่ 10 การถ่ายโอนภารกิจการถ่ายโอนการศึกษา     

3.11 แนวทางที่ 11 การส่งเสรมิการมสีขุภาพอนามัยท่ีดีของมารดา และบุตร     
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3.12 แนวทางที่ 12 ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข     
ส านักปลดั,ส่วน

การศึกษา,ส่วนโยธา
,ส่วนการคลัง 

รวม 35 38.89 15,421,478 73.32  

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 

3.7  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 4.55 360,000 2.57 ส านักปลดั 

                                                                                                                               
รวม 

36 40.91 15,394,478 78.80  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที ่4  การจัดระบบบริหารจัดการ 

4.1 แนวทางที่ 1สร้างจิตส านึก และความตระหนักในทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม     

ส านักปลดั,ส่วน
การศึกษา,ส่วนโยธา

,ส่วนการคลัง 

4.2 แนวทางท่ี 2 การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย     

4.3 แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการ และรณรงค์การก าจัดขยะมลูฝอย 1  120,000  

4.4 แนวทางท่ี 4 กรพัฒนา และจัดระเบียบของชมุชน  และสังคม 1  100,000  

4.5 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ลดปัญหาความ
รุนแรงของครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณภัย 

4  347,600  

4.6 แนวทางที่ 6 สนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด     

4.7 แนวทางที่ 7ด้านการจัดการบริหารการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 22  495,700  

รวม 28 31.11 1,063,300 5.05  

รวมท้ังสิ้น 90 100 21,035,158 100  

 
 


