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ค าน า 

  ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยไดแ้ก้ไขระเบียบว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันา
ส่ีปี และแผนการด าเนินงานของทอ้งถ่ินเอง 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ ไดด้ าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงาน     
โดยการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล            
หนองปลาหมอ  ซ่ึงเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลด าเนินการเองในพ้ืนท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถน าแผนการด าเนินงานไปใชใ้นการควบคุมการด าเนินงาน
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือ
ในการติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณไดอ้ยา่งสะดวก ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
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บทน า 

  ตามท่ี กระทรวงมหาดไทยไดแ้ก้ไขระเบียบว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท า แผนพฒันาส่ี
ปี  และแผนการด าเนินงานของทอ้งถ่ินเอง ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพฒันา และกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น  ท าใหแ้นวทางในการด าเนินการขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลในปีงบประมาณนั้นมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึนมีการประสานและบูรณา
การท างานกบัหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/  โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าใหก้ารติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกดว้ย 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1.  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทุก ส านกั/ส่วน 
2.  เพ่ือก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.  เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารในการมอบหมายเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
5. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามแผนการใชเ้งินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แนวทางในการการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
         แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผูบ้ริหารท้องถ่ิน     
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือใน
การ ติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผล   ดงันั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจดัท า               
ดงัน้ี 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา  มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน         
(Action   Plan) 

2. จดัท าหลงัจากท่ีไดมี้การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน         

และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาด าเนินการในพ้ืนท่ีองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เก็บรวบรวมขอ้มูล
โครงการ/   กิจกรรมท่ีจะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ 
/กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเขา้มาด าเนินการใน
พ้ืนท่ี โดยขอ้มูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจังหวดัหรืออาจ             
สอบถามไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขั้นตอนที่ 2   การจดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  จดัท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจดัหมวดหมู่ให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลท่ีก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครง
แผนการด าเนินงาน  2  ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี  1   บทน า 
 ส่วนท่ี  2   บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศแผนการด าเนินงาน   
                         คณะกรรมการสนับสนุนการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล น าร่างแผนการ    
ด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพ่ือ
ประกาศใช ้การประกาศแผนการด าเนินงานใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าประกาศ ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล เร่ือง แผนการด าเนินงาน (องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ) ประจ าปี 
2561  เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบและสามารถตรวจสอบได ้
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แผนภูมิข้ันตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 
คณะกรรมการสนบัสนุนการ                       
จดัท าแผนพฒันาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนบัสนุนการ                       
จดัท าแผนพฒันาอบต. 
 
 
คณะกรรมการสนบัสนุนการ                       
จดัท าแผนพฒันาอบต. 
 
 

คณะกรรมการพฒันาอบต.                       
  
 
                       
  
 
 
 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน                      
 
 
                       
  
                       
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบล           

หน่วยงานอ่ืน 

    เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

 ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินให้ความเห็นชอบ   

ประกาศใช ้



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                         

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

  1. ผูป้ฏิบติังานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างาน จึงสามารถ
น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 2. ผู ้บริหารท้องถ่ินสามารถน าแผนการด าเนินงาน ไปใช้ในการควบคุมการ               
ด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัเป็น
เคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีงบประมาณไดอ้ยา่งสะดวก ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 
 3. ท าใหเ้กิดความร่วมมืออนัดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถ่ิน สามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการท าให้เ กิดการท างานร่วมกันอย่างมี                 
ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล ประชาชนไดรั้บประโยชนสู์งสุด 
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
 

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ     
ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1    ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจน 

     

1.1 แนวทางท่ี 1 การพฒันาอาชีพ และรายได ้สร้างความเขม้แขง็ในชุมชน ยกระดบั
คุณภาพชีวติ เขา้ถึงบริการของสงัคม ปรับระบบการบริหารจดัการใหเ้อ้ืออ านวยต่อการ
แกปั้ญหาความยากจน 

3 3.22 90,000 0.41 ส านกัปลดั 
 

1.2 แนวทางท่ี 2 จดัหาตลาด จดัตั้งศูนยแ์ปรรูปผลิตภณัฑท์างดา้นการเกษตร      
1.3 แนวทางท่ี 3 ประชาชนมีงานท าตลอดทั้งปี ไม่มีการอพยพแรงงานไปสู่สงัคมเมือง      
1.4 แนวทางท่ี 4 ประชาชนทุกหมู่บา้นมีพนัธ์ุพืช และพนัธ์ุสตัว ์      
1.5 แนวทางท่ี 5 ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งในการเกษตร      
1.6 แนวทางท่ี 6 ประชาชนสามารถซ้ือหาของจากตลาดไดใ้กลบ้า้น      
1.7 แนวทางท่ี 7 มีแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือเกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ      
1.8 แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมศกัยภาพ และขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย ์

     

1.9 แนวทางท่ี 9 ส่งเสริม และเพิ่มทกัษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ      

1.10 แนวทางท่ี 10 สร้างความตระหนกัแก่ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริโภค 
 

     

รวม 3 3.22 
 

90,000 
 

0.41 
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ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ     
ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่2    ยุทธศาสตร์ การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่ และ
ยัง่ยนื 

     

2.1 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน สะพานทางเขา้ และท่อระบายน ้ า 16 17.28 2,954,440 13.16 ส านกัปลดั,ส่วนโยธา 
2.2 แนวทางท่ี 2 การขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ขยายไฟฟ้า
สาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซม 

7 7.52 723,000 3.33  

2.3 แนวทางท่ี 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา 3 3.22 989,100 4.55  
2.4 แนวทางท่ี 4 การบริการสาธารณะท่ียงัไม่ไดรั้บ 2 2.15 1,050,000 4.84  
2.5 แนวทางท่ี 5 ขดุลอกแหล่งน ้ าท่ีสร้างข้ึนเอง และแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ      

รวม 
 

28 30.10 5,716,540 26.35  

ยุทธศาสตร์ที ่ 3    การพฒันาทุนมนุษย์      
3.1 แนวทางท่ี 1 การพฒันาดา้นคุณธรรม  จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 3 3.22 105,000 0.48 ส านกัปลดั,ส่วนการศึกษา 
3.2 แนวทางท่ี 2 การพฒันาส่งเสริมดา้นการศึกษา 11 11.82 3,415,871 15.74 ส่วนโยธา,ส่วนการคลงั 
3.3 แนวทางท่ี 3 การพฒันาส่งเสริมสุขภาพ และอนามยั 4 4.30 70,000 0.32  
3.4 แนวทางท่ี 4 การพฒันา และส่งเสริมดา้นสวสัดิการของชุมชน 8 8.60 10,344,348 47.68  
3.5 แนวทางท่ี 5 การพฒันาดา้นกีฬาและนนัทนาการ 
3.6 แนวทางท่ี 6 พฒันาศกัยภาพดา้นแรงงาน 
3.7 แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ใหมี้ขีดความสามารถในการพฒันา 
3.8 แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
3.9 แนวทางท่ี 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองคก์รทุกภาคส่วน 

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 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

ยทุธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ท่ีด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

3.10  แนวทางท่ี  10  การถ่ายโอนภารกิจการถ่ายโอนการศึกษา 
3.11  แนวทางท่ี  11  การส่งเสริมการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีของมารดา และบุตร 
3.12  แนวทางท่ี  12  ส่งเสริมโอกาสในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 

    ส านกัปลดั,ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา,ส่วนการคลงั 

รวม 33 35.48 14,385,219 66.31  
ยุทธศาสตร์ที ่4    ยุทธศาสตร์การจดัระบบบริหารจดัการ 
4.1 แนวทางท่ี 1 สร้างจิตส านึก และความตระหนกัในการทรัพยากรน ้ า และส่ิงแวดลอ้ม 
4.2 แนวทางท่ี 2 การจดัระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
4.3 แนวทางท่ี 3 การบริหารจดัการ และรณรงคก์ารก าจดัขยะมูลฝอย 
4.4 แนวทางท่ี 4 การพฒันา และจดัระเบียบของชุมชน และสงัคม 
4.5แนวทางท่ี  5 ส่งเสริมความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นลดปัญหาความรุนแรงของ
ครอบครัว  อุบติัเหตุ  อุบติัภยั  อาชญากรรม  และการบรรเทาสาธารณภยั 
4.6  แนวทางท่ี  6  สนบัสนุนแนวนโยบายรัฐบาลและยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
4.7  แนวทางท่ี  7  ดา้นการจดัการบริหารการเงินการคลงัใหมี้ประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

 
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 านกัปลดั,ส่วนการศึกษา 
ส่วนโยธา,ส่วนการคลงั 

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

 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
และถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
(เคร่ืองจกัรสาน) ประจ าปี  2561 

1. ส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูด้อ้ยโอกาส     
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายต่าง ๆ ตาม
รายละเอียด โครงการ 
2. ติดตามประเมินผลโครงการ 

30,000 
ในพ้ืนท่ี 

ต.หนองปลาหมอ 

ส านกังานปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด. 2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการซ่อมแซมถนน 
ไฟฟ้าสาธารณะ  และท่อ
ระบายน ้ า  ท่ีช ารุดภายในเขต  
อบต. 

ด าเนินการซ่อมแซมถนนซ่อมแซมถนน 
ไฟฟ้าสาธารณะ  และท่อระบายน ้ า  ท่ี
ช ารุดภายในเขต  อบต. 

40,000 ต.หนองปลาหมอ กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหลก็ ภายในหมู่บา้น 
บา้นหนองกงุ หมู่ท่ี  1 ต าบล
หนองปลาหมอ 
 

ด าเนินการปรับปรุงผิว คสล.  ความกวา้ง 
4.00 เมตร  ความยาว  90 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 360 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย 

202,800 บา้นหนองกงุ 
หมู่ท่ี 1 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า
ภายในหมู่บา้น  บา้นศรีสง่า 
หมู่ท่ี  2  ต าบลหนองปลาหมอ 
(จุดท่ี 1 ) 

ด าเนินการวางท่อระบายน ้ า คสล. ขนาด
ความกวา้ง 0.30 เมตร ความลึก 0.40 เมตร 
ความยาว 85.00 เมตร   หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
หนองปลาหมอ ก าหนด    
 

95,680 บา้นศรีสง่า       
หมู่ท่ี 2 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

แบบ  ผด. 2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ก่อสร้างวางท่อระบายน ้ า
ภายในหมู่บา้น  บา้นศรีสง่า 
หมู่ท่ี  2  ต าบลหนองปลาหมอ 
(จุดท่ี 2 ) 

ด าเนินการวางท่อระบายน ้ า คอนกรีตไม่
เสริมเหลก็ปากรางล้ิน ยาว 1.00 เมตร 
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 0.30  เมตร   จ านวน  
35.00  ท่อน   พร้อมบ่อพกั ขนาด 0.70 * 
0.70 * 0.70 เมตร  จ านวน 3 บ่อ  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด   

23,900 บา้นศรีสง่า       
หมู่ท่ี 2 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ ภายใน
หมู่บา้น บา้นหนองกงุ หมู่ท่ี  
3 (จุดท่ี 1)ต าบลหนองปลา
หมอ 
 

ก่อสร้างถนนขนาดกวา้ง  4.00  เมตร   
ยาว  37.00 เมตร  หนา 0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 148.00 
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 ขา้ง เฉล่ีย
ขา้งละ 0.50 เมตร   รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด 
อา้งอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
แบบ ท1-01 
 

58,100 บา้นหนองกงุ 
หมู่ท่ี 3 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหลก็ ภายใน
หมู่บา้น บา้นหนองกงุ หมู่ท่ี  
3 (จุดท่ี2)ต าบลหนองปลา
หมอ 
 

ก่อสร้างถนน  คสล.ขนาดกวา้ง  4.00  
เมตร   ยาว  107.00 เมตร  หนา 0.10  
เมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่นอ้ย
กวา่ 428.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด อา้งอิงแบบมาตรฐาน
กรมการปกครองแบบ ท1-01 

167,400 บา้นหนองกงุ 
หมู่ท่ี 3 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บา้น บา้นหว้ยเสียว 
หมู่ท่ี  4 (บา้นหว้ยเสียว-ทาง
ไปร่องดูก)  ต าบลหนองปลา
หมอ 
 

ก่อสร้างถนน  คสล.ขนาดกวา้ง  4.00  
เมตร   ยาว  90.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 
360.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ขา้ง เฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร   รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.หนองปลาหมอ
ก าหนด อา้งอิงแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองแบบ ท1-01 

202,800 บา้นหว้ยเสียว    
หมู่ท่ี 4 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

  

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
                                               2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บา้น บา้นผกัหวาน 
หมู่ท่ี  5 (เสน้ขา้งวดัอรัญญ
วาส)  ต าบลหนองปลาหมอ 
 

ก่อสร้างถนน  คสล.ขนาดกวา้ง  4.00  
เมตร   ยาว  29.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 
116.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 2 
ขา้ง เฉล่ียขา้งละ 0.50 เมตร   รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.หนองปลาหมอ
ก าหนด อา้งอิงแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองแบบ ท1-01 

65,200 ผกัหวาน 
    หมู่ท่ี 5 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

9. งานเจาะบ่อบาดาล ขนาดเสน้
ผา่นศูนยก์ลาง 6 น้ิว  บา้น
ผกัหวาน หมู่ท่ี 5   ต าบล
หนองปลาหมอ   อ าเภอโนน
ศิลา  จงัหวดัขอนแก่น   

ด าเนินการเจาะบ่อบาดาล ขนาดเสน้ผา่น
ศูนยก์ลาง 6 น้ิว จ านวน 1 บ่อ 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอก าหนด  อา้งอิงราคากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม      

133,250 ผกัหวาน 
    หมู่ท่ี 5 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการวางท่อระบายน ้ า
ภายในหมู่บา้น บา้นหนอง
ปลาหมอ หมู่ท่ี  6   (หนา้บา้น
ไทพง-นาพอ่นนัต)์ต าบล
หนองปลาหมอ 
 

ด าเนินการวางท่อระบายน ้ า คสล. ปาก
รางล้ิน ยาว 1.00 เมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
0.60  เมตร   จ านวน  100 ท่อน  พร้อมบ่อ
พกั ขนาด 1.00 * 1.00 * 1.00 เมตร  
จ านวน 10 บ่อ  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอก าหนด 

 

150,580 บา้นหนอง 
ปลาหมอ     
หมู่ท่ี 6 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

11. โครงการวางท่อระบายน ้ า
ภายในหมู่บา้น บา้นหนอง
ปลาหมอ หมู่ท่ี  6     ต าบล
หนองปลาหมอ 
 

ด าเนินการวางท่อระบายน ้ า คสล. ปาก
รางล้ิน ยาว 1.00 เมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
0.40  เมตร   จ านวน  100 ท่อน  พร้อมบ่อ
พกั ขนาด 0.80 * 0.80 * 0.80 เมตร  
จ านวน 4 บ่อ  รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองปลาหมอก าหนด 
 

31,700 บา้นหนอง 
ปลาหมอ     
หมู่ท่ี 6 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

12. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้นหนองปลาหมอ หมู่ท่ี 
7  ต าบลหนองปลาหมอ  
อ าเภอโนนศิลา จงัหวดั
ขอนแก่น  (ซ.บา้นพอ่สวย) 

ด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.กวา้ง 
ขนาด 4.00 เมตร  ยาว  43.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร  หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
นอ้ยกวา่ 172.00  ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน ้ าคอนกรีตไม่เสริมเหลก็ ขนาด Ø 
0.40 x 1.00 เมตร  จ านวน 1 จุดๆละ   5  
ท่อน ยาแนวพร้อมกลบฝัง พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ขา้ง เฉล่ียขา้งละ0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หนอง
ปลาหมอ ก าหนด   

 

99,000 บา้นหนอง 
ปลาหมอ     
หมู่ท่ี 7 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น ้ า คสล. ( รูปตวัย ู) บา้น
หนองปลาหมอ หมู่ท่ี 7   
ต าบลหนองปลาหมอ   อ าเภอ
โนนศิลา จงัหวดัขอนแก่น 
(หนา้บา้นพอ่อ่อน) 

ด าเนินการก่อสร้างร่องระบายขนาดความ
กวา้ง 0.30 เมตร ความลึก 0.40 เมตร 
ความยาว  85.00 เมตร   หรือตามสภาพ
พ้ืนท่ี  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
หนองปลาหมอ ก าหนด    

95,680 บา้นหนอง 
ปลาหมอ     
หมู่ท่ี 7 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

14. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้นผกัหวาน  หมู่ท่ี 8  
(ต่อโครงการเดิมซอยศรราม) 
ต าบลหนองปลาหมอ    อ าเภอ
โนนศิลา    จงัหวดัขอนแก่น    

ด าเนินการกอ้สร้างถนน  คสล.กวา้ง 
ขนาด  5.00  เมตร   ยาว  62.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  310.00  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ขา้ง เฉล่ียขา้ง
ละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอ ก าหนด   

179,600 บา้นผกัหวาน     
หมู่ท่ี 8 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

 บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บา้น  บา้นผกัหวาน  หมู่ท่ี 
8  ต าบลหนองปลาหมอ  
อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดั
ขอนแก่น 
 

 อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่การไฟฟ้า
ภูมิภาค  อ าเภอบา้นไผ ่ เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้น  ความยาว  46  เมตร    
รายละเอียดค่าใชจ่้ายตามท่ี  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

20,400 บา้นผกัหวาน     
หมู่ท่ี 8 

ต.หนองปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

16. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้น  บา้นเหล่าโนนคูณ  
หมู่ท่ี  2  ต าบลโนนศิลา  
 ( นาพอ่บุญส่ง) 
 

ด าเนินการกอ้สร้างถนน  คสล.กวา้ง 
ขนาด  3.00  เมตร   ยาว  26.00  เมตร  
หนา  0.15  เมตร   หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  78.00  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ขา้ง เฉล่ียขา้ง
ละ 0.30 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอ ก าหนด   

44,200 บา้นเหล่าโนนคูณ
หมู่ท่ี 2 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง               
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้น  บา้นเหล่าโนนคูณ  
หมู่ท่ี  2  ต าบลโนนศิลา   
(จุดภายในหมู่บา้น) 
  

ด าเนินการก้อสร้างถนน  คสล.กว้าง 
ขนาด  4.00  เมตร   ยาว  69.00  เมตร  
หนา  0 .15   เมตร   ห รือมีป ริมาตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  276.00  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ขา้ง เฉล่ียขา้ง
ละ 0.30 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอ ก าหนด   

155,300 บา้นเหล่าโนนคูณ
หมู่ท่ี 2 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

18. 
 
 
 
 

อุดหนุนโครงการไฟฟ้าขยาย
เขต เพื่อการเกษตร บา้นขอน
สกั  หมู่ท่ี 4  ต าบลโนนศิลา 

จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บา้นขอนสกั  หมู่ท่ี 4 (เสน้นา
พอ่เสริญ  สีพี)  ต าบลโนนศิลา  ยาว  170  
เมตร 
 
 

65,000 บา้นขอนสกั    
หมู่ท่ี 4 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 พร้อมลงหมอ้แปลง บา้น
ขอนสกั  หมู่ท่ี 4  ต าบลโนน
ศิลา 

จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร  ความยาว  40  เมตร พร้อมลง
หมอ้แปลง   1  หมอ้บา้นขอนสกั  หมู่ท่ี 4 
(นาพอ่สถิต  ณ  เชียงขวาง )  ต าบลโนน
ศิลา  ยาว   
 
 

166,000 บา้นขอนสกั    
หมู่ท่ี 4 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

20. อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสวา่ง บา้นตอประดู่  
หมู่ท่ี 5  ต าบลโนนศิลา 

จ่ายเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง 
บา้นตอประดู่  หมู่ท่ี 5 (ช่วงทางเขา้
หมู่บา้น  ยาว  500  เมตร ) ต าบลโนนศิลา   
 
 

47,500 บา้นตอประดู่    
หมู่ท่ี 5 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 เพื่อการเกษตร บา้นตอ
ประดู่  หมู่ท่ี 5  ต าบลโนนศิลา 

จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บา้นตอประดู่  หมู่ท่ี 5 (ช่วง
ทางแยกบ่อขยะ-ทางไปวดับา้นระหอก
โพธ์ิ ยาว  500  เมตร)  ต าบลโนนศิลา   
 
 

152,500 บา้นตอประดู่ 
  หมู่ท่ี 5 
ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

22. อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสวา่ง บา้นระหอก
โพธ์ิ  หมู่ท่ี 6  ต าบลโนนศิลา 

จ่ายเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง 
บา้นตอประดู่  หมู่ท่ี 5 (ช่วงทางไปบา้น
นอ้ย  ยาว  170  เมตร ) ต าบลโนนศิลา   
 
 

50,400 บา้นระหอกโพธ์ิ    
หมู่ท่ี 6 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ภายใน
หมู่บา้น  บา้นระหอกโพธ์ิ  
หมู่ท่ี  6  ต าบลโนนศิลา   
 

ด าเนินการก้อสร้างถนน  คสล.กว้าง 
ขนาด  3.00  เมตร   ยาว  88.00  เมตร  
หนา  0 .15   เมตร   ห รือมีป ริมาตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกวา่  264.00  ตารางเมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  2  ขา้ง เฉล่ียขา้ง
ละ 0.30 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.หนองปลาหมอ ก าหนด   

149,600 บา้นระหอกโพธ์ิ
หมู่ท่ี 6 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

24. งาน ขยายเขตระบบประปา
หมู่บา้นหลุบคา หมู่ท่ี 7  
ต าบลโนนศิลา  อ าเภอโนน
ศิลา  จงัหวดัขอนแก่น  (ช่วงท่ี 
1) 

ด าเนินโดยการวางท่อ  PVC. แขง็ ท่อ
ประปา ชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5  ยาว 
4.00  เมตร ขนาด  dir. 2 น้ิว จ านวน  275  
ท่อน ขดุพร้อมกลบฝัง รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.หนองปลาหมอ ก าหนด   

120,160 บา้นหลบุคา 
หมู่ท่ี 7 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

25. งาน ขยายเขตระบบประปา
หมู่บา้นหลุบคา หมู่ท่ี 7  
ต าบลโนนศิลา  อ าเภอโนน
ศิลา  จงัหวดัขอนแก่น  (ช่วงท่ี 
2) 

ด าเนินโดยการวางท่อ  PVC. แขง็ ท่อประปา 
ชนิดปลายธรรมดาชั้น 13.5  ยาว 4.00  เมตร 
ขนาด  dir.1-1/ 2 น้ิว จ  านวน  320  ท่อน ขดุ
พร้อมกลบฝัง รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.หนองปลาหมอ ก าหนด   

109,170 บา้นหลบุคา 
หมู่ท่ี 7 

ต.โนนศิลา 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
   2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

26 งานติดตั้งหมอ้แปลง ขนาด  
100  เควเีอ พร้อมขยายเขต
ไฟฟ้าภายใน  ส านกังาน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือติดตั้ง
หมอ้แปลง ขนาด  100  เควเีอ พร้อมขยาย
เขตไฟฟ้า ภายในส านกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 

250,000 ภายในส านกังาน
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

27 โครงการปรับปรุงหอ้งสุขา
ภายในส านกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองปลา
หมอ 

ด าเนินการปรับปรุงหอ้งสุขาภายใน
ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ  ตามรูปแบบท่ี  อบต.
ก าหนด 

65,000 ภายในส านกังาน
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

 
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันา อบต.หนองปลาหมอให้เป็นชุมชนทีน่่าอยู่และยัง่ยนื 
  2.2 แผนงานงบกลาง  

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. 
พ.ย. 
ธ.ค. 
ม.ค. 
ก.พ. 
มี.ค. 
เม.ย. 
พ.ค. 
มิ.ย. 
ก.ค. 
ส.ค. 
ก.ย. 

28. เงินส ารองจ่าย เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในภาวะฉุกเฉินจ าเป็น
เร่งด่วน  และป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  
ปัญหาภยัแลง้  น ้ าท่วม  ปัญหาน ้ าท่วม
ฉบัพลนั  น ้ าป่าไหลหลา  ฯลฯ 

316,700 ภายในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
ปลาหมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
                                         3.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการสนบัสนุนประเพณี
สงกรานตแ์ละอ่ืน ๆ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมและ
สนบัสนุนประเพณีสงกรานตแ์ละอ่ืน ๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียด โครงการ 
 

30,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. อุดหนุนโครงการเทศกาลวา่ว
และบุญกุม้ขา้วใหญ่โนนศิลา 

 อุดหนุนเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
เทศกาลวา่วและบุญกุม้ขา้วใหญ่โนนศิลา 
 
 

70,000 ท่ีวา่การ 
อ.โนนศิลา 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. โครงการคน้หาปราชญแ์ละภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคน้หา
ปราชญแ์ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

5,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
 3.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการส่งเสริมวฒันธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริม
วฒันธรรมประเพณีลอยกระทงและอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. โครงการแสดงความอาลยัและ
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแสดง
ความอาลยัและถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

40,000 วดัศรีสง่า 
บา้นหลบุคา 
หมู่ท่ี 7 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. อุดหนุนโครงการส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

20,000  วดัศรีสง่า 
บา้นหลบุคา 
หมู่ท่ี 7 

อ าเภอโนนศิลา/กอง
การศึกษา 

อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
 3.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมจิตแจ่มใสสร้างสรรค์
สงัคม 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมจิตแจ่มใสสร้างสรรค์
สงัคม  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

20,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

8. โครงการอบรมพิธีกรทาง
ศาสนา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรม
พิธีกรทางศาสนา  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

20,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
                                3.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 

 เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในการจดั
กิจกรรมและสนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ   ตามรายละเอียด โครงการ 

20,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน 

20,000 อบต.หนองปลา
หมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. โครงการอาหารกลางวนัใหแ้ก่
ศูนยเ์ด็กเลก็ของ อบต.หนอง
ปลาหมอ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัใหแ้ก่ศูนย์
เด็กเลก็ของ   อบต.หนองปลาหมอ 

245,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.หนองปลา
หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม
(นม)ใหแ้ก่ศูนยเ์ด็กเลก็ของ 
อบต.หนองปลาหมอ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริมนมใหแ้ก่ศูนย์
เด็กเลก็ของ อบต.  จ านวน 50  คน 

95,810 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.หนองปลา
หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
                              3.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. สนบัสนุนอาหารเสริมนมใหแ้ก่
สถานศึกษา   

เพื่อสนบัสนุนอาหารเสริมนม  ใหแ้ก่เด็ก
ระดบัก่อนวยัเรียนและนกัเรียน
ประถมศึกษาภายในเขต อบต.หนองปลา
หมอ  จ านวน  4  โรงเรียน 
 

829,714 สถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

ปลาหมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. อุดหนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่
สถานศึกษา  จ านวน 4 โรงเรียน 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั  ใหแ้ก่เด็ก
ระดบัก่อนวยัเรียนและนกัเรียน
ประถมศึกษาภายในเขต อบต.หนองปลา
หมอ 

1,732,000 สถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนอง

ปลาหมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. โครงการจา้งเหมารถรับ-ส่ง  
เด็กดอ้ยโอกาสหรือยากจน  
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต.หนอง
ปลาหมอ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจา้งเหมารถรับ-ส่ง  เด็ก
ดอ้ยโอกาสหรือยากจน  ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็  อบต.หนองปลาหมอ 

120,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.หนองปลา 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

8. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์
พฒันาเด็กเลก็  อบต.หนองปลา
หมอ 

ต่อเติมอาคาร  ขนาดความกวา้ง  7.00  
เมตร  ยาว 15  เมตร  รูปแบบตามท่ี  
อบต.ก าหนด 

714,000 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.หนองปลา
หมอ 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
                                3.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการต่อเติมอาคารโรง
อาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต.
หนองปลาหมอ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงโรง
อาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต.หนอง
ปลาหมอ  ตามรูปแบบท่ี  อบต.ก าหนด 

49,500 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  
อบต.หนองปลา
หมอ 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
 3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ค่าซ้ือทรายอะเบต ภายในเขต  
อบต.หนองปลาหมอ 

จดัซ้ือทรายอะเบตภายในเขต  อบต.
หนองปลาหมอ  เพ่ือป้องกนัและก าจดั
ลูกน ้ ายงุลายซ่ึงเป็นสาเหตขุอง
ไขเ้ลือดออก 

10,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
ต.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. ค่าซ้ือน ้ ายาเคมีพน่ยงุ ภายในเขต  
อบต.หนองปลาหมอ 

จดัซ้ือน ้ ายาเคมีพน่ยงุภายในเขต  อบต.
หนองปลาหมอ  เพ่ือก าจดัยงุลายซ่ึงเป็น
สาเหตุของไขเ้ลือดออก 
 

10,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
ต.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
 3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการจดัซ้ือผา้ห่มกนัหนาว
ใหแ้ก่ประชาชนผูย้ากไร้ 

จดัซ้ือผา้ห่มกนัหนาวใหแ้ก่ประชาชนผู ้
ยากไร้ 
 

50,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. อุดหนุนโครงการรณรงค์
ป้องกนัโคเอดส์  ใหแ้ก่อ าเภอ
โนนศิลา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนใหแ้ก่ศูนยผ์ูติ้ด
เช้ือ  HIV  อ าเภอโนนศิลา 

10,000 ในพ้ืนท่ี 
อ.โนนศิลา 

 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. อุดหนุนโครงการพลงัแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติดใหแ้ก่ศูนย์
อ านวยการต่อสูย้าเสพติด       
(ศตส.อ.โนนศิลา) 

อุดหนุนงบประมาณใหแ้ก่ศูนย์
อ านวยการต่อสูย้าเสพติด อ.โนนศิลา  
จงัหวดัขอนแก่น 
 

30,000 ศูนยอ์  านวยการ
ต่อสูย้าเสพติด 
อ.โนนศิลา 

 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. อุดหนุนโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด  จงัหวดั
ขอนแก่น     (ศตส.จ.จงัหวดั
ขอนแก่น) 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด  จงัหวดัขอนแก่น     (ศตส.จ.
จงัหวดัขอนแก่น) 

30,000 ศูนยอ์  านวยการ
ต่อสูย้าเสพติด 

จ.ขอนแก่น 
 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. อุดหนุนโครงการกิจกรรม
กาชาด  จงัหวดัขอนแก่น 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายกิจกรรมกาชาด  จงัหวดั
ขอนแก่น 

10,000  กาชาดจงัหวดั
ขอนแก่น 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. อุดหนุนโครงการกิจกรรม
กาชาด  อ าเภอโนนศิลา  ในการ
รับบริจาคโลหิต 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม
กาชาด  อ าเภอโนนศิลา  ในการรับ
บริจาคโลหิต 

15,000  อ าเภอโนนศิลา ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. อุดหนุนโครงการจดังาน
เทศกาลไหมและประเพณีผกู
เส่ียว  ประจ าปี  2561 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังาน
เทศกาลไหมและประเพณีผกูเส่ียว  
ประจ าปี  2561 

10,000  ศาลากลาง
จงัหวดัขอนแก่น 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. อุดหนุนโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบติัการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ก านนัผูใ้หญ่บา้นฯ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบติัการเพ่ิมประสิทธิภาพก านนั
ผูใ้หญ่บา้นฯ 

10,000  อ าเภอโนนศิลา ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

9. อุดหนุนกลุ่มสตรี  ต าบลหนอง
ปลาหมอ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายกิจกรรมกลุ่มสตรีต าบล
หนองปลาหมอ 

250,000  ท่ีท าการกลุ่ม
สตรี 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

10 โครงการประชาคมหมู่บา้นเพ่ือ
เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง
แผนพฒันาส่ีปี  (2561-2564) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชาคม
หมู่บา้นเพ่ือเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง
แผนพฒันาส่ีปี  (2561-2564) 

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

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

11. โครงการบ าบดัฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพ
ติด  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการบ าบดั
ฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติด  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 

35,000  ภายในพ้ืนท่ี  ต.
หนองปลาหมอ
และต.โนนศิลา 
(นอกเขต
เทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
   3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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

12. โครงการฝึกอบรมอาชีพ(เด็กดีมี
อาชีพ)ใหแ้ก่ผูผ้า่นการอบรม  
ประจ าปี  พ.ศ.2561 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพ(เด็กดีมีอาชีพ)ใหแ้ก่ผูผ้า่นการ
อบรม  ประจ าปี  พ.ศ.2561 

30,000  ภายในพ้ืนท่ี  ต.
หนองปลาหมอ
และต.โนนศิลา 
(นอกเขต
เทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

  
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
   3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั
ใหแ้ก่ประชาชนผูย้ากไร้และ
ดอ้ยโอกาส 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการซ่อมแซม
ท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่ประชาชนผูย้ากไร้และ
ดอ้ยโอกาส 

50,000  ภายในพ้ืนท่ี  ต.
หนองปลาหมอ
และต.โนนศิลา 
(นอกเขต
เทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
 3.6  แผนงานงบกลาง 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. 
 
 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ เพ่ือจ่ายใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

8,820,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
นอกเขตเทศบาล 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
2. 
 
 

เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ เพ่ือจ่ายใหแ้ก่ผูพิ้การ  ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลา
หมอ 

3,477,600 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
นอกเขตเทศบาล 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เพ่ือจ่ายใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ภายในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ  องคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

60,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
นอกเขตเทศบาล 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3     การพฒันาทุนมนุษย์ 
 3.7  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ค่าใชจ่้ายตามโครงการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีของผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา อบต.  และพนกังานส่วนต าบล
หนองปลาหมอ 

200,000 อบต.หนองปลาหมอ ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการจดัการเลือกตั้งต่างๆ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งตา่งๆ
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลา
หมอ 

330,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 
อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. อุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอ
โนนศิลา 

สนบัสนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการ
จดัซ้ือจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภอโนนศิลา  และอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

40,000 ศูนยร์วมขอ้มูล
ข่าวสารการจดัซ้ือจดั
จา้งขององคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินอ าเภอโนน
ศิลา 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.1  แผนงานการเกษตร 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. อุดหนุนการขยายผลโครงการ
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่
เกษตรกร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตา่ง ๆ 
ตามรายละเอียด โครงการ 
 

20,000 
ในพ้ืนท่ี 

ต.หนองปลาหมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการความร่วมมือการก าจดั
ขยะมูลฝอย  ระหวา่งองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองปลา
หมอ  กบัเทศบาลต าบลโนน
ศิลา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายเป็นค่าธรรมเนียมใน
การก าจดัขยะมูลฝอย  ใหแ้ก่เทศบาล
ต าบลโนนศิลา 

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

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน  ปฎิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ป้องกนัและลดอบุติัเหตทุาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

 จดัตั้งจุดตรวจจุดบริการควบคุมและ
ป้องกนัอุบติัเหตุจราจร และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

30,000 บา้นหนองปลาหมอ  
หมู่ท่ี 6 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน  ปฎิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ป้องกนัและลดอุบติัเหตทุาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
พ.ศ.2560 

จดัตั้งจุดตรวจจุดบริการควบคุมและ
ป้องกนัอุบติัเหตุจราจร และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 

30,000 บา้นหนองปลาหมอ  
หมู่ท่ี 6 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. โครงการจดัระบบบริการแพทย์
ฉุกเฉินและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัระบบ
บริการแพทยฉุ์กเฉินและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

315,000 ในพ้ืนท่ี 
ต.หนองปลาหมอ 

อ.โนนศิลา 
(นอกเขตเทศบาล) 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        
 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อพปร. 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม 
อพปร.ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลาหมอ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

100,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

5. ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม
หลกัสูตรพนกังานดบัเพลิง
ขั้นตน้  จ านวน  6  วนั  
พนกังานขบัรถบรรทุกน ้ า 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้รับการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรพนกังานดบัเพลิง
ขั้นตน้  จ านวน  6  วนั  พนกังานขบั
รถบรรทุกน ้ า  และอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

21,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.4  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จดัท าซุม้เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพวยางกรู 

จา้งเหมาจดัท าซุม้จดัท าซุม้เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจา้อยูห่วัวชิรา 
ลงกรณบดินทรเทพวยางกรู 

100,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านกังาน  อบต.หนอง
ปลาหมอ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงอาคาร
ส านกังาน  รูปแบบตามท่ี  อบต.หนอง
ปลาหมอ  ก าหนด 

100,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. จดัซ้ือเกา้อ้ีหวัหนา้ส านกัปลดั เพ่ือจดัซ้ือเกา้อ้ีหวัหนา้ส านกัปลดั  
จ านวน  1  ตวั 

3,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

4. จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  12,00  บีทียู
พร้อมติดตั้ง 

17,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

 บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.4  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จดัซ้ือเคาร์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ จดัซ้ือเคาร์เตอร์ประชาสมัพนัธ์  จ านวน  
1  ชุด 

15,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

6. จดัซ้ือแฟ้มเก็บเอกสาร  20  ช่อง จดัซ้ือจดัซ้ือแฟ้มเก็บเอกสาร  20  ช่อง
จ านวน  1  ตู ้

3,500 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

7. จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี จดัซ้ือโตะ๊ท างานพร้อมเกา้อ้ี  จ านวน  4  
ชุด 

20,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

8. จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  
CCTV 

จดัซ้ือกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด  CCTV  
จ านวน  3  ตวั 

20,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

 
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.4  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้
แขง็ 

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบขอ้แขง็  จ านวน  
1  เคร่ือง 

9,500 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

10. จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้
จกัรยาน 

จดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบลอ้จกัยาน  
จ านวน  1  เคร่ือง 

12,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

11. จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็แบบ  2  
หวั 

จดัซ้ือเคร่ืองท าน ้ าเยน็แบบ  2  หวั  
จ านวน  1  เคร่ือง 

5,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

12. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  
เคร่ือง 

16,000 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

 
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.4  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์  จ านวน  1  
เคร่ือง 

7,900 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

14. จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  1  เควเีอ  
จ านวน  6  เคร่ือง 

34,800 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

ส านกัปลดั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.5  แผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั) 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการ
จดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

149,800 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

กองคลงั 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  ขนาด  1  เควเีอ  
จ านวน  7  เคร่ือง 

40,600 องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหนองปลา
หมอ 

กองคลงั 
อบต.หนองปลา

หมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.6  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จดัซ้ือเคร่ืองหาพิกดัดว้ยสญัญา
ดาวเทียม 

จดัซ้ือเคร่ืองหาพิกดัดว้ยสญัญาดาวเทียม  
จ านวน  1  เคร่ือง 

30,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
แบบพกพา 

จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
จ านวน  1  เคร่ือง 

21,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองช่าง 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ  อ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 
ยุทธศาสตร์ที ่4    การจดัระบบบริหารจดัการ 
 4.7  แผนงานการศึกษา 

ล าดบั 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง 

จดัซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  12,000  
บีทีย ู พร้อมติดตั้ง จ านวน  1  เคร่ือง 

17,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

การศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

2. จา้งเหมาจดัท าโตะ๊อาหารพร้อม
มา้นัง่ 

จา้งเหมาจดัท าโตะ๊อาหารพร้อมมา้นัง่  
จ านวน  2  ชุด 

14,000 อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

3. จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ แบบ    Multifunction  
จ านวน  1  เคร่ือง 

7,700   อบต. 
ต.หนองปลาหมอ 

 

กองการศึกษา 
อบต.หนองปลาหมอ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผด.  2 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ 
********************************** 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผดิชอบ
หลกั 

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.05 30,000 0.13 ส านกัปลดั 

รวม 1 1.05 30,000 0.13  

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่2  การพฒันา  อบต.หนองปลาหมอ  ให้น่าอยู่และยัง่ยนื 

2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 27 28.42 3,067,720 13.84 กองช่าง 

1,2  แผนงานงบกลาง 1 1.05 316,700 1.43  

                                                                                                                                 รวม 28 29.47 3,384,420 15.27  

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่3  การพฒันาทุนมนุษย์ 

3.1  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 8 8.42 215,000 0.97 กองการศึกษา 

3.2  แผนงานการศึกษา 9 9.47 3,826,024 17.27 กองการศึกษา 

3.3 แผนงานสาธารณสุข 2 2.10 20,000 0.09 ส านกัปลดั 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12 12.63 419,000 1.89 ส านกัปลดั 

3.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.05 50,000 0.22 ส านกัปลดั 

3.6  แผนงานงบกลาง 3 3.15 12,357,600 55.57 ส านกัปลดั 

แบบ ผด. 1 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561                                                                                                                                                                                                                                                        

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 

คดิเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับผดิชอบ
หลกั 

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่3  การพฒันาทุนมนุษย์ 

3.7  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 2.10 570,000 2.57 ส านกัปลดั 

                                                                                                                               รวม 38 40 17,457,624 78.80  

ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่4  การจดัระบบบริหารจดัการ 

4.1  แผนงานการเกษตร 1 1.05 20,000 0.09 ส านกัปลดั 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ส านักปลดั) 1 1.05 120,000 0.54 ส านกัปลดั 

4.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 5.26 496,000 2.23 ส านกัปลดั 

4.4แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14 14.73 363,700 1.64 ส านกัปลดั 

4.5 แผนงานบริหารงานทัว่ไป (กองคลงั) 2 2.10 190,400 0.85 กองคลงั 

4.6  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.10 51,000 0.23 กองช่าง 

4.7 แผนงานการศึกษา 3 3.15 38,700 0.17 กองการศึกษา 

รวม 28 29.47 1,279,800 5.78  

รวมทั้งส้ิน 95 100 22,151,844 100  

 


