
แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา



คํานํา
แผนการดําเนินงานประจําป 2560  ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  ภายใต
กรอบแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ือแสดงแผนการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  รวมถึงการรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของหนวยงาน
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอ่ืน ๆ  รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพ่ือ
ควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลอง  และสามารถสนองตอบตอวัตถุประสงคและ
เปาหมายรวมของการพัฒนาตําบลไดดวยดี

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมารสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนา  และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลทุกทานท่ีใหความรวมมือในการใหขอเสนอแนะและกลั่นกรอง
แผนงาน  อันเปนประโยชนตอการจัดทําแผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2560  ในครั้งนี้

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย



สารบัญ

เรื่อง หนา
ประกาศใชแผนการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป 2560
คํานํา
สารบัญ
สวนท่ี 1 บทนํา 1

ประมาณการรายรับ  ปงบประมาณ 2560  3
รายจายจําแนกตามแผนงาน  4
รายจายตามหมวดรายจาย  5
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  7

สวนท่ี 2  บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม  8
แผนดําเนินงานประจําป  พ.ศ. 2560

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการริหารสวนตําบลหนองคาย
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบลหนองคาย
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป

(พ.ศ. 2560 - 2562) และแผนชุมชน
- ภาพการประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
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สวนที่ 1
บทนํา

แผนดําเนินงานประจําป 2560 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เปนสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562  ซึ่งมีความจําเปนและมีความสําคัญ ดังนี้

วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนสามป และแผนดําเนินงาน สําหรับแผน
ดําเนินงานนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรท่ีดําเนินงานจริง
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น แผนดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรม ท้ังหมด ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้น ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปนั้นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและ
การจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน / โครงการ ในแผนดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมี
ความสะดวกมากข้ึนอีกดวย

ข้ันตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2548 หมวด 5 ขอ 36 และ37 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย และโครงการ/กิจกรรม จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี โดยมีการตรวจสอบขอมูลจากแผนดําเนินงานพัฒนาอําเภอ/
จังหวัด แบบบูรณาการ แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมูให
สอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองคาย แลวเสนอผูบริหาร โดยมีเคาโครงแผนดําเนินงาน 2 สวน คือ

− สวนท่ี 1 บทนํา
− สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

3. เม่ือผูบริหารใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปนแผนการดําเนินงาน
โดยใหปดประกาศ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน

ประโยชนของแผนดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานมีประโยชนตอการพัฒนาดังนี้
1. เปนการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
2. แผนการดําเนินงานเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) ท่ีทําหลังจากท่ีมีงบประมาณแลว ทํา

ใหทราบโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
3. เปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบล
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2.1  รายรับปงบประมาณ 2560  ประมาณการไวรวมท้ังสิ้น 28,746,880.00  บาท

รายรับ รับจริง
ป 2558

รับจริง
ป 2559

ประมาณการ
ป 2560

ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร

1.1  ภาษีบํารุงทองท่ี

1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

1.3 ภาษีปาย

1.4 อากรการฆาสัตว

1.5 ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9

1.6 คา พรบ. กําหนดแผนฯ

1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

1.8 ภาษีสุรา

1.9 ภาษีสรรพสามิต

1.10 ภาษีและคาธรรมเนียมและลอเลื่อน

1.11  คาภาคหลวงปโตรเลียม

1.12  คาภาคหลวงแร

1.13  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมท่ีดิน

53,744.50

18,762

400

-

2,412,314.12

7,699,066.60

124,622.50

992,792.62

1,728,439.57

-

73,311.97

21,824.12

336,828

56,643.51

18,600

400

-

1,490,249.12

6,008,929.55

111,475.24

665,954.24

1,421,202

-

28,539.19

14,272.27

326,857

56,600

40,000

400

-

2,300,000

7,650,000

120,000

950,000

1,700,000

-

73,000

20,000

330,000

รวมหมวดภาษีอากร 13,462,106.00 10,143,122.12 13,240,000

ข. รายไดท่ีไมรวมภาษีอากร
1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตว

และจําหนายเนื้อสัตว
1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร
1.3 คาธรรมเรียมเก่ียวกับการสาธารณสุข
1.4 คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร

ทางบก
1.6 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายและ

ขอบัญญัติทองถ่ิน

-

923

-

-

1,642

-

-

1,000

-
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1.7 คาปรับการผิดสัญญา
1.8 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร
1.9 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช

เครื่องขยายเสียง
1.10คาใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย
1.11คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ

5,000

-

-

129,029.50

380

5,000

-

-

3,590.32

560

5,000

-

-

20,000

500

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

2.1  รายรับ

รายรับ
รับจริง

ป 2558

รับจริง

ณ 31 ก.ค. 2559

ประมาณการ

ป 2559

ประมาณการ

ป 2560

1. รายไดจัดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร
1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ

ใบอนุญาต
1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน
1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย
1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ
1.6 หมวดรายไดจากทุน

-รวมรายไดจัดเก็บเอง

72,906.50

140,622.50

111,641

-

157,458

-

97,664.55

11,112.32

44,293.69

-

48,510

-

74,200

56,800

60,000

-

95,000

-

97,000

27,000

60,000

-

72,000

-
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482,628.00 201,580.56 286,000 256,000

2. รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล

2.1 หมวดภาษีจัดสรร

-รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรร
ใหองคการบริหารสวนตําบล

13,389,199.50

13,389,199.50

10,067,479.06

10,067,479.06

12,864,000

12,864,000

13,143,000

13,143,000

3. รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล

3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

-รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล

6,340,688

6,340,688

5,638,345

5,638,345

6,560,000

6,560,000

15,347,880

15,347,880

รวมท้ังส้ิน 20,212,515.50 15,907,404.62 19,710,000 28,746,880

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

2.2 รายจาย

จายจริง ประมาณการ
รายจาย

ป 2558 ณ 31 ก.ค. 59 ป 2559 ป 2560

จายจากเงินงบประมาณ

  งบกลาง 443,494 365,443 607,089 8,265,064
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  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจําและ
คาจางชั่วคราว)

8,853,149 7,647,291 9,664,740 10,705,420

  งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

4,057,491.66 2,498,624.23 4,283,734 4,764,460

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 2,792,680 274,630 3,339,290 3,233,140

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000 - 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,701,943 1,351,302 1,790,147 1,753,796

รายจายจากงบประมาณ 17,868,758 12,137,290 19,710,000 28,746,880

2.3 รายจายตามหมวดรายจาย

ดาน/แผนงาน
รับจริง

ป 2558

ประมาณการ

ป 2559

ประมาณการ

ป 2560
หมายเหตุ

1. รายจายงบกลาง

2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา

3. หมวดคาจางชั่วคราว

4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

443,494

-

607,089

6,402,420

-

483,734

8,265,064
10,705,420.00

-

943,600

247,500
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5. หมวดคาสาธารณูปโภค

6. หมวดเงินอุดหนุน

7. หมวดรายจายอ่ืน ๆ

8. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง

6,340,688

-

1,790,147

25,000

2,897,030

1,753,796

25,000

2,806,680

15,347,880

2.4  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาด  เงินสะสม
(รายจายท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ)

ป 2558 ป 2559
จายจาก รายการ

(เปนเงิน / บาท) (เปนเงิน / บาท)
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1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 7,179,200 11,104,195

2.เงินจาย 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2.1.1 งานบริหารท่ัวไป

2.2 แผนงานเคหะชุมชน

 2.2.1 งานไฟฟาถนน

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.3.1 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

2,578

337,070

-

921,655

-

-

3.เงินอุดหนุนท่ัวไป

  (ระบุภารกิจ)

3.1 อุปกรณกีฬาหมูบาน
3.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
3.3 เบี้ยยังชีพคนชรา
3.4 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.5 อาหารกลางวัน
3.6 เงินตอบแทนครูผูดูแลเด็ก เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย
3.7 ครุภัณฑศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.8 โครงการไทยเขมแข็ง
3.9 โครงการแกไขยาเสพติด

-

2,030,400

4,881,000

799,480.58

1,174,000

766,190

-

-

12,000

-

1,984,000

5,153,400

817,034

-

143,794.41

-

-

97,500

รวมท้ังสิ้น 17,181,918.58 20,221,578
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สวนท่ี 2
บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.  2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ หนวยดําเนินการ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ําและ

ทอระบายน้ํา
12/12 100.00

(28,746,880.00)
5,915,250 20.57

- กองชาง
เสนอของบจาก
- อบจ.
- กรมชลประทาน

แนวทางท่ี 2 กอสราง ขยายเขตไฟฟา และติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ

6/8 75.00 235,796.00 0.82 - กองชาง

แนวทางท่ี 3 กอสราง ขยายเขตบริการประปา ซอมแซม และ
จัดหาเครื่องกรองน้ําระบบประปา

0/4 0.00 0.00 0.00 - กองชาง

แนวทางท่ี 4 ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา 0/4 0.00 0.00 0.00 - กองชาง

แนวทางท่ี 5 บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวน
หนา

2/2 100.00 205,000 0.71 -  สํานักปลัด
-  รพ.สต.

รวม 20/30 66.66 6,356,046 22.11
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ หนวยดําเนินการ

2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางท่ี 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการ

เพ่ิมผลผลิต
1/7 14.28

(28,746,880.00)
40,000 0.13

สํานักปลัด
สนง.เกษตรฯ
ศูนยบริการฯ

แนวทางท่ี 2 การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ
1/1 100.00 10,000 0.03

สํานักปลัด
สนง.เกษตรอําเภอ

ศูนยบริการฯ
แนวทางท่ี 3 สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ

กลุมอาชีพ 3/4 75.00 180,000 0.62
สํานักปลัด
สนง.พช.

สนง.เกษตรอําเภอ
ศูนย กศน.ตําบล

แนวทางท่ี 4 สงเสริมและเพ่ิมทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2/3 66.66 50,000 0.17

สํานักปลัด
สนง.พช.

สนง.เกษตรอําเภอ
ศูนย กศน.ตําบล

รวม 7/15 50.00 280,000 0.97
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม

ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน
4/4 100.00

(28,746,880.00)
93,000 0.32 กองการศึกษา

แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
6/18 33.33 2,636,860 9.17

สํานักปลัด
กองการศึกษา

กองชาง
ศูนย กศน.ตําบล

แนวทางท่ี 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
2/2 100.00 151,500 0.52

สํานักปลัด
กองชาง ,รพ.สต.

สนง.สาธารณสุข
รพ.ประทาย

แนวทางท่ี 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 3/8 37.50 84,000 0.29 สํานักปลัด
แนวทางท่ี 5 การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ 2/4 50.00 100,000 0.34 สํานักปลัด

กองการศึกษา
แนวทางท่ี 6 สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและ
                   บรรเทาสาธารณภัย

5/7 71.42 233,503 0.81 สํานักปลัด
สภ.ประทาย

แนวทางท่ี 7 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3/3 100.00 120,000 0.41 สํานักปลัด
กองการศึกษา

รวม 25/46 54.34 3,418,863 11.89
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางท่ี 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2/3 66.67

(28,746,880.00)
60,000 0.20 กองชาง

สํานักปลัด

แนวทางท่ี 2 การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย
1/2 50.00 20,000 0.06

สํานักปลัด
สวนสาธารณสุข

แนวทางท่ี 3 การปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ
2/3 66.66 20,000 0.06

กองชาง
สํานักปลัด

รวม 4/8 50.00 50,000 0.17
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ยุทธศาสตร / แนวทาง จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ

หนวยดําเนินการ

5. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
แนวทางท่ี 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาค-

สวนในการพัฒนาทางการเมืองและการบริหาร
7/8 87.50

(28,746,880.00)
210,000 0.73 สํานักปลัด

สนง.พช.

แนวทางท่ี 2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิ-
                 ภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

25/25 100.00 12,670,861 44.07 สํานักปลัด

แนวทางท่ี 3 ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน
13/13 100.00 1,289,380 4.48

สํานักปลัด
สวนโยธา

แนวทางท่ี 4 สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักดานคุณธรรมและ
จริยธรรม 1/1 100.00 50,000 0.17

สํานักปลัด
สวนโยธา

รวม 46/47 97.87 14,220,241 49.46
รวมท้ังสิ้น 102/146 69.86 24,325,150 86.61
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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน)
1. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพ่ือพัฒนาเสนทางจราจรในชุมชน
- เพ่ือขยายเขตการใหบริการไฟฟาและประปา
- เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําในชุมชน
- เพ่ือสงเสริมบริการสาธารณะอยางถวนหนา
แนวทางการพัฒนา
1) กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทางระบายน้ําและทอระบายน้ํา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานหนองแวง ม. 4 ถึงบาน
หนอคาย ม. 10

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
558.00 ม. หนา 0.15 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 2,790  ตร.ม.)
ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ0.30
ม. ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
82.86 ตัน พรอมวางทอ คสล.
ขนาด Ø 0.20 ม. จํานวน 6 ทอน
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

1,510,750 ม. 4 ถึง
ม. 10

กองชาง

2 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
อบต.หนองคาย

เปลี่ยนหลังคาจากหลังคามุง
กระเบื้องลอนคู เปนหลังคาเหล็ก
รีดลอน จํานวน 541 ตร.ม. (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด)

196,420 สํานักงาน
อบต.
หนองคาย

กองชาง

3 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานดอนตะหนิน ม. 5

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
558.00 ม. หนา 0.15 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 2,790  ตร.ม.)
ไหลทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ0.30
ม. ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา
82.86 ตัน พรอมวางทอ คสล.

33,380 ม. 5 กองชาง
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ขนาด Ø 0.20 ม. จํานวน 6 ทอน
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

4 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานโคกเพ็ด

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
230.00 ม. หนา 0.10 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 920  ตร.ม.) ไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ0.30 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 34.16
ตัน พรอมวางทอ คสล. ขนาด Ø
0.20 ม. จํานวน 6 ทอน (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด)

377,190 ม. 6 กองชาง

5 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานโคกสะอาด

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
70.00 ม. หนา 0.10 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 280  ตร.ม.) ไหล
ทางหินคลุกเฉลี่ยขางละ0.30 ม.
ปริมาณหินคลุกไมนอยกวา 10.40
ตัน พรอมวางทอ คสล. ขนาด Ø
0.20 ม. จํานวน 6 ทอน (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด)

115,900 ม. 9 กองชาง

6 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานหนองคาย

ขนาดผิวจราจรกวาง 2.50 ม. ยาว
100.00 ม. หนา 0.10 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 250  ตร.ม.) แบบ
ไมมีไหลทาง พรอมวางทอ คสล.
ขนาด Ø 0.20 ม. จํานวน 7 ทอน
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

97,870 ม. 10 กองชาง

7 กอสรางถนนดิน บริเวณ
บานหนองแวง

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
406.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.80 ม.
ปริมาตรดินข้ึนรูปคันทาง ไมนอย
กวา 1,624.00 ลบ.ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 2,030.00  ตร.ม.)
พรอมวางทอ คสล. ขนาด Ø
0.30 ม. จํานวน 7ทอน (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด)

46,840 ม. 4 กองชาง
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8 กอสรางถนนดิน บริเวณ
บานโนนกลาง

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
1,100.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.80 ม.
ปริมาตรดินข้ึนรูปคันทาง ไมนอย
กวา 3,400.00 ลบ.ม. ปริมาณดิน
ขุดไมนอยกวา 1,000.00 ลบ.ม.
งานกรุยทางถางปาขนาดเบาไม
นอยกวา 5,500.00 ตร.ม. พรอม
วางทอ คสล. ขนาด Ø 0.30 ม.
จํานวน 16 ทอน และวางทอ
คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. จํานวน 8
ทอน (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

182,610.- ม. 12 กองชาง

9 กอสรางถนนดิน บริเวณ
บานดอนหวาย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
90.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.80 ม. งาน
ดินขุดเหว่ียงไมนอยกวา 360.00
ตร.ม. (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา
450.00  ตร.ม.) พรอมวางทอ
คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จํานวน
8 ทอน และวางทอ คสล.ขนาด Ø
0.60 ม. จํานวน 8 ทอน (ตาม
แบบท่ี อบต. กําหนด)

21,600 ม. 14 กองชาง

10 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานหนองคาย ม. 10 ถึง
บานหนองแวง ม. 4

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ยาว 1,135.00 ม. หนา 0.15
ม. (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา
5,675  ตร.ม.) ไหลทางหิน
คลุกเฉลี่ยขางละ 0.50 ม.
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

3,037,610 ม. 10 ถึง
ม. 4

กองชาง

11 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานดอนตะหนิน ม. 5

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม.
ยาว 130.00 ม. หนา 0.10 ม.
(พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 520
ตร.ม.) ไหลทางตามสภาพ
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

199.080 ม. 5 กองชาง
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12 กอสรางถนน คสล. บริเวณ
บานหนองไมตาย ม. 8

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
50.00 ม. หนา 0.10 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 250  ตร.ม.) ไหล
ทางตามสภาพ (ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

96,000 ม. 8 กองชาง

แนวทางการพัฒนา
2) กอสราง ขยายเขตบริการไฟฟาและติดตั้งโคมไฟสาธารณะ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 ขยายเขตไฟฟาบานตําแย โดยพาดสายชนิดอลูมิเนียมหุม
ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. จํานวน
2 เสน ระยะทาง 40 ม. ติดตั้งสมอ
บกยึดโยงเสา จํานวน 1 ชุด ลอฟา
แรงต่ํา จํานวน 1 ชุด และสายลง
ดิน จํานวน 1 ชุด

11,414 ม. 3 กองชาง

2 ขยายเขตไฟฟาบานโคก
เพ็ด

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 3 ตน พาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตร.มม. จํานวน 2 เสน ระยะทาง
120 ม. ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 1 ชุด ลอฟาแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด

29,771 ม. 6 กองชาง

3 ขยายเขตไฟฟาบานโคก
สวาง

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 2 ตน และขนาด 9
ม. จํานวน 1 ตน พาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตร.มม. จํานวน 2 เสน ระยะทาง
100 ม. ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด

37,457 ม. 7 กองชาง
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4 ขยายเขตไฟฟาบาน
หนองไมตาย

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 4 ตน พาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตร.มม. จํานวน 2 เสน ระยะทาง
140 ม. ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด

45,556 ม. 8 กองชาง

5 ขยายเขตไฟฟาบานหนอง
คาย

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 1 ตน และขนาด 9
ม. จํานวน 1 ตน พาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตร.มม. จํานวน 2 เสน ระยะทาง
60 ม. ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน - ชุด ลอฟาแรงต่ํา จํานวน
1 ชุด และสายลงดิน จําวน 1 ชุด

26,741 ม. 10 กองชาง

6 ขยายเขตไฟฟาบานดอน
หวาย

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 8 ตน พาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตร.มม. จํานวน 2 เสน ระยะทาง
240 ม. ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 6 ชุด ลอฟาแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด

84,857 ม. 14 กองชาง
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แนวทางการพัฒนา
3) กอสราง ขยายเขตบริการประปา ซอมแซม และจัดหาเครื่องกรองน้ําระบบประปา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -
แนวทางการพัฒนา

4) ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ํา
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นท่ี หนวย

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

แนวทางการพัฒนา
5) บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.หนองคาย

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
หนองคาย

100,000 ม.1- 14 สวน
สาธารณสุข
รพ.สต.สําโรง

2 เงินสนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลหนอง
คาย

10,000 ม.1- 14 สํานักปลัด
กองทุนฯ

3 อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานหมูบาน

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานหมูบาน

105,000 ม.1- 14 สวน
สาธารณสุข
รพ.สต.สําโรง
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แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

        (ตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ)

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพชุมชนดานการเกษตร
- เพ่ือลดรายจายและเพ่ิมรายไดของประชาชน
- เพ่ือพัฒนาพันธุขาวใหมีคุณภาพ
- เพ่ือพัฒนาและสงเสริมอาชีพหลักใหประชาชน
- เพ่ือพัฒนาผีมือแรงงานใหมีมาตรฐานและเพ่ิมผลผลิต
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 จัดแสดงและจําหนาย
ผลิตภัณฑ(งานของดี อําเภอ
ประทาย)

จัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ
ในงานของดีอําเภอประทาย

40,000 ม.1-14 ทุกสวน

แนวทางการพัฒนา
2) การดําเนินการเกษตรอินทรียชีวภาพ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 สงเสริมการไถกลบตอซัง
ขาว

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเสริมการไถกลบตอ
ซังขาว

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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แนวทางการพัฒนา
3) สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการดานการเกษตร

140,000 ม.1– ม.
14

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอาชีพระยะ
สั้น

คาใชจายในการดําเนินการฝก
อาชีพระยะสั้น

30,000 ม.1– ม.
14

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนา
4) สงเสริมและเพ่ิมทักษะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 สงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับตําบล

 คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเสริมสนับสนุน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับตําบล

30,000 ม.1– ม.
14

สํานักปลัด

2 โครงการปลูกพืชใชน้ํา
นอย

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการปลูกพืชใชน้ํานอย

20,000 ม.1– ม.
14

สํานักปลัด
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต)
3. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพ่ือสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
- เพ่ือสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- เพ่ือพัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุข
- เพ่ือสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
- เพ่ือสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
- เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพ่ือการพัฒนาตนเอง
แนวทางการพัฒนา
1) การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 จัดงานอนุรักษและสืบสาน
งานประเพณีสงกรานต

จัดงานอนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานต

30,000 ม.1-14 สวน
การศึกษา

2 จัดงานวันแมแหงชาติ จัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป
2560 1 ครั้ง

3,000 ม.1-14 สวน
การศึกษา

3 โครงการเขาคายเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองคายรูรัก
สามัคคี

ใชจายในการเขาคายเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองคายรูรัก
สามัคคี จํานวน 1 ครั้ง

30,000 ม.1-14 กองการศึกษา

4 โครงการรําบวงสรวงเน่ือง
ในวันฉลองชัยชนะ
ทาวสุรนารี

โครงการรําบวงสรวงเน่ืองในวัน
ฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 ม.1-14 อบต. หนอง
คาย
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แนวทางการพัฒนา
2) การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 จัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2560 1 ครั้ง

75,000 ร.ร.ในเขต
พ้ืนท่ี

กองการศึกษา

2 สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน ระดับ
ประถมศึกษา 4 โรงเรียน

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ระดับประถมศึกษา

1,248,000 ศพด.
ในพ้ืนท่ี

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนการ
บริหารการศึกษา
(คาอาหารกลางวัน)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย

สนับสนุนการบริหาร
การศึกษา (คาอาหารกลางวัน)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
แหง

421,400 ศพด.
ในพ้ืนท่ี

กองการศึกษา

4 อาหารเสริม(นม)ระดับ
ประถมศึกษาและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ซื้อนมใหเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 4 โรง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2
แหง

809,360 ร.ร.
ประถม ใน
พ้ืนท่ี และ
ศพด.
ในพ้ืนท่ี

กองการศึกษา

5 โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือใชจายในโครงการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ครั้ง

10,000 ศพด.ใน
พ้ืนท่ี

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา (คาวัสดุ
การศึกษา สื่อการเรียนการ
สอนและเครื่องเลน
พัฒนาการ)

เพ่ือใชจายในโครงการสนับสนุน
การบริหารสถานศึกษา (คาวัสดุ
การศึกษา สื่อการเรียนการสอน
และเครื่องเลนพัฒนาการ) จํานวน
1 ครั้ง

73,100 ศพด.ใน
พ้ืนท่ี

กองการศึกษา
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แนวทางการพัฒนา
3) การพัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุข

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อวัสดุอุปกรณประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทยตางๆ

41,500 ม.1-14 สวนสาธารณสุข
รพ.สต.สําโรง

2 อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล

อุดหนุนการบริหารงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลหนอง
คาย

110,000 กองทุนฯ สํานักปลัด
กองทุนฯ

แนวทางการพัฒนา
4) การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

สงเคราะหเบี้ยยังชีพสูงผูปวย
เอดส จํานวน 9 ราย

54,000 ม.1-14 สวน
สาธารณสุข

2 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

3 โครงการสงเคราะหเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสและครอบครัวผู
มีรายไดนอยขาดท่ีพ่ึง

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเคราะหเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอยขาดท่ีพ่ึง

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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แนวทางการพัฒนา
5) การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 การจัดการแขงขันกีฬาตาน
ภัยยาเสพติดและเพ่ือความ
ปองดองสมานฉันท
ประจําป พ.ศ. 2560

คาใชจายในการจัดการแขงขัน
กีฬาตานภัยยาเสพติดและเพ่ือ
ความปองดองสมานฉันท
ประจําป พ.ศ. 2560

90,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน คาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันในระดับตางๆ ประจําป
2560

10,000 ม.1-14 สวนการศึกษา

แนวทางการพัฒนา
6) สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและบรรเทาสาธารณภัย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรมปองกัน
ภัยเบื้องตน

คาใชจายในการดําเนินตาม
โครงการฝกอบรมปองกันภัย
เบื้องตน

5,000 ม. 1- 14 สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมทบทวน
อปพร.

คาใชจายในการดําเนินงานตาม
โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.

5,000 ม.1 -14 สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต

 คาใชจายในการดําเนินตาม
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต

30,000 ม.1 -14 สํานักปลัด

4 บรรเทาสาธารณภัย ชวยเหลือเปนเงินชดเชยแกผู
ประสพภัย เชน ภัยแลง วาตภัย
ฯลฯ (งบกลาง)

18350,3 อบต.
หนองคาย

สํานักปลัด

5 โครงการแกไขปญหาอาขญา
กรรม โรคเอดส การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

คาใชจายในโครงการแกไข
ปญหาอาขญากรรม โรคเอดส
การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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แนวทางการพัฒนา
7) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาตานยาเสพติด

โครงการปองกันและแกไขปญหา
ตานยาเสพติด

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด
ประจําป พ.ศ. 2560

จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
”หนองคายเกมส”

90,000 ม.1-14 สวนการศึกษา

3 โครงการแกไขปญหา
อาชญากรรม  โรคเอดส
การละเมิดสิทธิเด็กสตรี

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการแกไขปญหาอาชญากรรม
โรคเอดส  การละเมิดสิทธิเด็กสตรี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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แผนการดําเนินงานประจําป 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม)
4. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- เพ่ือบริหารจัดการขยะมูลฝอย
แนวทางการพัฒนา
1) สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 โครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
คลองสวยน้ําใส

คาใชจายกิจกรรมกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชคลอง
สวยน้ําใส

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 จัดหาสถานท่ีทําลาย
ขยะและสิ่งปฏิกูลตําบล
หนองคาย

เพ่ือใหสถานท่ีกําจัดขยะ
รักษาความสะอาดและลด
มลภาวะ

50,000 ม.1-14 สํานักปลัด
กองชาง

แนวทางการพัฒนา
2) การบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะมูลฝอย

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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แนวทางการพัฒนา
3) ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสรางสวนสาธารณะ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 โครงการปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติ

คาใชจายกิจกรรมปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 โครงการพัฒนาถูมิทัศนขาง
ถนน

คาใชจายกิจกรรมพัฒนาถูมิทัศน
ขางถนน

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี)
5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาทองถ่ิน
- เพ่ือพัฒนาอาคารสถานท่ีและการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนา
1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและการบริหาร

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นท่ี

หนวย
ดําเนินกา

ร
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 จัดทําเวทีประชาคมหมูบาน
เพ่ือ ปรับปรุงทบทวน
แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2561 - 2563)

จัดทําเวทีประชาคม 14 หมูบาน 20,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2  อบต.เคลื่อนท่ี คาใชจายตามโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 10,000 ม.1-14 สํานักปลัด
3 เลือกตั้งซอมสมาชิกสภา

ทองถ่ินและ     ผูบริหาร
ทองถ่ิน

จัดการเลือกตั้งซอมสมาชิกและ
ผูบริหาร

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

4 การจัดซื้อ-จัดจาง/ตรวจรับ
งาน

จายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ 40,000 ม.1-14 สํานักปลัด

5 โครงการมวลชนสัมพันธ ใชจายในโครงการมวลชนสัมพันธ 30,000 อบต. หนอง
คาย

สํานักปลัด

6 จัดทําแผนท่ีภาษี คาใชจายในการจัดทําแผนท่ี
ภาษี

50,000 อบต. หนอง
คาย

สวนการคลัง
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แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี
หนวย

ดําเนินการ 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 งานบริหารงานบุคคล

-เงินเดือนพนักงานสวนตําบล
เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนให
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

5,338,680 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

2 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงาน
สวนตําบล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเพ่ิมตาง ๆของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

84,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

3 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือนเงินประจําตําแหนง

เพ่ือใหการเบิกจายเงินประจําตําแหนง
ปลัด อบต. ผอ.กองฯ หัวหนาสวน
เปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

294,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

4 งานบริหารบุคคล
-เงินเดือน/คาตอบแทน
ตําแหนง นายกและรองนายก

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนผู
ดํารงตําแหนงนายกและรองนายก
จํานวน 3 ตําแหนง เปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

514,080 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

5 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือน/คาตอบแทน เงิน
ประจําตําแหนง นายกและ
รองนายก

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทน
ประจําตําแหนงของนายกและรอง
นายกเปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

42,120 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

6 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือน/คาตอบแทนเลขา
ของผูบริหาร

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือน/
คาตอบแทนเลขานุการผูบริหาร
เปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

86,400 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด



30พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี
หนวย

ดําเนินการ 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 งานบริหารงานบุคคล

-เงินคาตอบแทน
ประธานสภา,รอง
ประธานสภา,สมาชิกสภา
,และเลขานุการสภาฯ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทน
เงินคาตอบแทนประธานสภา,รอง
ประธานสภา,สมาชิกสภา,และ
เลขานุการสภาฯ

2,577,600 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

8 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาจางพนักงานจาง
(ตามกรอบอัตรากําลัง 4 ป)

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาจางพนักงาน
จางเปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนดงบประมาณ บาท

1,537,320 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

9 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน
จาง

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเพ่ิมตางๆ(คา
ครองชีพ)ของพนักงานจางเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

189,100 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

10 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาตอบแทนการปฏิบัติ
ราชการอันเปนประโยชนแก
อบต.

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาคาตอบแทน
การปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
แก อบต.เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

70,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

11 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภา

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาเลี้ยงรับรอง
การประชุมสภา

35,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

12 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

23,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

13 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาเชาบาน

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาเชาบานของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

193,600 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

14 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตร

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
เปนไปตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

70,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน
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แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นท่ี

หนวย
ดําเนินกา

ร
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 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาตอบแทนอ่ืนสําหรับ
พนักงานฯอันเปนกรณีพิเศษ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาตอบแทนอ่ืน
สําหรับพนักงานอันเปนกรณีพิเศษ
(โบนัส)เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

580,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

16 งานบริหารงานบุคคล
-คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

356,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

17 งานบริหารงานบุคคล
-กองทุนประกันสังคม

จายสมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง

69,971 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

18 งานบริหารงานบุคคล
-กองทุนบําเหน็จบํานาญ

จายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ของพนักงานสวนตําบล

133,990 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

19 งานสวัสดิการ
-คาไฟฟา

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา ท่ีทําการ อบต.
หนองคาย

140,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

20 งานสวัสดิการ
-คานํ้าประปา

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา ท่ีทําการ
อบต.หนองคาย

4,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

21 งานบริหารงานบุคคล
-คาไปรษณีย/ธนาณัติ คา
ดวงตราไปรษณียฯลฯ

เพ่ือจายคาดําเนินการสงเอกสารทาง
ไปรษณีย งบประมาณ บาท

8,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

22 งานบริหารงานบุคคล
-คาโทรคมนาคม/
อินเตอรเน็ต

เพ่ือจายคาโทรศัพท/อินเตอรเน็ต 89,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

23 งานรัฐพิธี งานสําคัญตางๆ คาใชจายในงานพิธีการตางๆ เชน วัน
สําคัญของชาติ และการตอนรับคณะผู
มาตรวจเยี่ยมในตําบล

35,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน
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แนวทางการพัฒนา
2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี
หนวย

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24 คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต.

ไมสามารถดําเนินการเอง
-รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ

คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต.ไม
สามารถดําเนินการเอง
-รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

170,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

25 จางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

จางองคกรหรือสถาบันเปนกลางเพ่ือ
เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูบริหารตามมิติการประเมิน

30,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

แนวทางการพัฒนา
3) ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 งานบริหารงานท่ัวไป
-คาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินของ อบต.

75,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

2 งานบริหารงานท่ัวไป
-จัดหาวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ,ฯลฯ

210,000 อบต. หนอง
คาย

ทุกสวน

3 งานบริหารงานท่ัวไป
คาเช้ือเพลิงหลอลื่น
รถยนตและเครื่องพน
หมอกควัน

คาเช้ือเพลิงหลอลื่นรถยนตและเครื่อง
พนหมอกควัน

160,000 อบต. หนอง
คาย

สํานักปลัด

4 งานบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุยวดยานพาหนะ
และขนสง

เพ่ือบํารุงรักษารถยนต และ
รถจักรยานยนต วัสดุยวดยานพาหนะ
ขนสง

20,000 อบต. หนอง
คาย

สํานักปลัด

5 งานบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ

25,000 อบต. หนอง
คาย

ทุกสวน
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6 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก  และอ่ืนๆ

125,000 อบต. หนอง
คาย

ทุกสวน

7 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง

คาใชจายในการบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง

170,000 อบต. หนอง
คาย

กองชาง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ศพด.โรงเรียนไตรราษฎร
สามัคคี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศพด.
โรงเรียนไตรราษฎรสามัคคี

54,120 ศพด.โรงเรียน
ไตรราษฎร
สามัคคี

กองการศึกษา

9 จัดซื้อครุภัณฑงานบาน
งานครัว

จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว 20,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
สวนการศึกษา

10 จัดหาวัสดุกอสราง จัดซื้อ  ไมตางๆ  สี ทินเนอร    แปรง
ทาสี  ตะปู  คอน  ทอนํ้า ฯลฯ

70,000 อบต.หนอง
คาย

สวนโยธา
สวนสาธารณสุข

11 จัดหาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อ หลอดไฟฟา บัลลาลด  สตาร
สเตอร ฯลฯ

90,000 อบต.หนอง
คาย

กองชาง

12 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

คาใชจายในการจัดซื้อ วัคซีนไซริงค
ยาคุมกําเนิดสุนัข แมวสารเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ

2,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
สวนการศึกษา

13 จัดซื้อครุภัณฑงาน จัดซื้อครุภัณฑงาน 268,260 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

แนวทางการพัฒนา
4) สงเสริมและสรางจิตสํานึกใหตระหนักในดานคุณธรรม จริยธรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560ลําดับ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท) พื้นท่ี หนวย
ดําเนินการ 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 อบรมกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานสวนตําบล

ใชจายในการจัดอบรมกิจกรรมคาย
คุณธรรม จริยธรรมคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ และพนักงานสวนตําบล
จํานวน  คน 1 ครั้ง

50,000 อบต. หนอง
คาย

สํานักปลัด


