
แผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา



คํานํา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ ขอ ๖ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน ขอ ๒๗ แผนการ
ดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรับแจงจากแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง  สวน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

แผนดําเนินงานเปนเครื่องมือท่ีใชในการบริหารจัดการ  และเปนแนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา  ใหเจริญกาวหนาไปสูจุดมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุก ๆ ดาน การจัดทําแผนดําเนินงาน
นั้น  มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา  และกิจกรรมท่ีดําเนินการประจําปงบประมาณ
๒๕๖๑ ทําใหแนวทางในการดําเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้น
ปงบประมาณมีความสะดวกและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึนอีกดวย

แผนการดําเนินงานฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงรายละเอียด  แผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานจริงท้ังหมด  ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ใหมีความชัดเจนในเชิงปฏิบัติ
ท้ังนี้ในการจัดทําแผนการดําเนินงานฉบับนี้ไดรับความรวมมือจากทุก ๆ ฝาย เปนอยางดี  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                              คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
     องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย



สารบัญ

เร่ือง หนา

สวนที่ 1 บทนํา 1
ประมาณการรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561  2
คําแถลงงบประมาณรายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 3
คําแถลงงบประมาณรายจายปงบประมาณ พ.ศ. 2561 4
รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดสะสม 5

สวนที่ 2 บัญชีสรุปจํานวนโครงการ / กิจกรรม แผนการดําเนินงาน  6
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน) 8
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานเศรษฐกิจ) 14
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต)  16
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม) 23
บัญชีโครงการ/ กิจกรรม / งบประมาณ (การบริหารจัดการบานเมืองที่ด)ี 24

ภาคผนวก
- ประกาศใชแผนการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 2561
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการจัดประชุมประชาคมหมูบาน

เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) และชุมชน
- ภาพการประชุมประชาคมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป

 (พ.ศ. 2561 - 2564) และชุมชน
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สวนที่ 1  บทนํา
แผนดําเนินงานประจําป 2561 ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.

2561 – 2564) ซึ่งมีความจําเปนและความสําคัญดังนี้

วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร  แผนสามป  และแผนดําเนินงาน  สําหรับแผนดําเนินงานนั้น
มีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมท้ังหมดท่ี
จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนใน
การในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ของ
แผนงาน / โครงการ  ในแผนดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย

ข้ันตอนในการจัดทําแผนดําเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 26 และ /7 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนดําเนินงาน
โดยมีข้ันตอน  ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองคาย  และโครงการ/ กิจกรรม  จากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
จะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี  โดยมีการตรวจสอบขอมูลจากแผนดําเนินงานพัฒนาอําเภอ/ จังหวัดแบบบูรณาการ  แลว
จัดทําแผนดําเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนดําเนินงาน  โดยพิจารณาจัดทําหมวดหมูใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถ่ินกําหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
แลวเสนอผูบริหารโดยมีเคาโครงแผนดําเนินงาน 2  สวน  คือ
- สวนท่ี 1  บทนํา
- สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม
 เม่ือคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและผูบริหารใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ประกาศเปนแผนการ
ดําเนินงาน  โดยใหปดประกาศภายใน 15  วัน  นับแตวันท่ีประกาศเพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปด
ประกาศไวอยางนอย 30  วัน

ประโยชนของแผนดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานมีประโยชนตอการพัฒนา  ดังนี้
1. เปนการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
2. แผนการดําเนินงานเปนแผนดําเนินการ (Action  Plan) ท่ีทําหลังจากท่ีมีงบประมาณ  ทําใหทราบโครงการ/ กิจกรรมท่ี

จะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี
3. เปนเครื่องมือในการบริหารงาน  ประสานงานและติดตามประเมิลผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
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2.1  รายรับปงบประมาณ 2561  ประมาณการไวรวมท้ังสิ้น 29,103,000.00 บาท

รายรับ รับจริง
ป 2559

รับจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

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

5,643.51
40,621.04

400
-

1,490,249.12
6,008,929.55

111,475.24
665,954.24

1,421,202.45
-

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 10,114,143.61 13,240,000
ข. รายไดที่ไมรวมภาษีอากร
1.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมฆาสัตว

และจําหนายเนื้อสัตว
1.2 คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร
1.3 คาธรรมเรียมเก่ียวกับการสาธารณสุข
1.4 คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร

ทางบก
1.6 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายและ

ขอบัญญัติทองถ่ิน
1.7 คาปรับการผิดสัญญา
1.8 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร
1.9 คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใช

เครื่องขยายเสียง
1.10คาใบอนุญาตทะเบียนพาณิชย
1.11คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ

-

923

-

-

-

129,029.50
380

-

-
-

-

1,642

-

-

-

3,590.32
560

-

-
-

-

1,000

-

-

-

20,000
500

-

500
-
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       คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

2.1 รายรับ

รายรับ รับจริง
ป 2559

รับจริง
ณ 31 ก.ค. 2560

ประมาณการ
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

1. รายไดจัดเก็บเอง
1.1 หมวดภาษีอากร
1.2 หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและ

ใบอนุญาต
1.3 หมวดราคาไดจากทรัพยสิน
1.4 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ

การพาณิชย
1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ
1.6 หมวดรายไดจากทุน

รวมรายไดจัดเก็บเอง

97,644.55
25,893.32

90,246.33
-

48,530
-

262,314.20

82,685.18
21,686.70

37,688.03
-

850
-

142,909.91

97,000
27,000

60,000
-

72,000
-

256,000

98,400
25,000

60,000
-

11,000
-

194,400
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล
2.1 หมวดภาษีจัดสรร

-รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล

14,268,388.05

14,268,388.05

8,095,417.43

8,095,417.43

13,143,000

13,143,000

14,212,900

14,212,900

3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล
3.1 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

-รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให
องคการบริหารสวนตําบล

14,321,801

14,321,801

11,019,735

11,019,735

15,347,880

15,347,880

14,695,700

14,695,700

รวมทั้งส้ิน 28,852,503.25 19,258,062.34 28,746,880 29,103,000
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

2.2 รายจาย

จายจริง ประมาณการรายจาย ป 2559 ณ 31 ก.ค. 60 ป 2560 ป 2561
จายจากเงินงบประมาณ
  งบกลาง 7,583,914 6,329,974 8,265,064 8,360,200
-งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจําและ
คาจางชั่วคราว)

9,991,871 8,208,678 10,705,420 11,191,820

-งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ
วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

4,042,469.76 2,203,187.88 4,764,460 5,450,060

-งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง) 3,207,296.79 1,384,430.23 3,233,140 2,594,850
-งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 20,000 - 25,000 25,000
-งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,670,557.52 1,253,552.69 1,753,796 1,462,070

รายจายจากงบประมาณ 26,516,109.07 19,379,822.80 28,746,880 29,103,000
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2.3  รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ)

ป 2560 ป 2561จายจาก รายการ (เปนเงิน / บาท) (เปนเงิน / บาท)
1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน - -
2.เงินจายขาดเงินสะสม 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

2.1.1 งานบริหารท่ัวไป
2.2 แผนงานเคหะชุมชน
 2.2.1 งานไฟฟาถนน
2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.3.1 งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

-

-

1,644,590

-

-

-
3.เงินอุดหนุนท่ัวไป
  (ระบุภารกิจ)

3.1 อุปกรณกีฬาหมูบาน
3.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ
3.3 เบี้ยยังชีพคนชรา
3.4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
3.5 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.6 อาหารกลางวัน
3.7 เงินตอบแทนครูผูดูแลเด็ก เด็กอนุบาล
และปฐมวัย
3.8 ครุภัณฑศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.9 โครงการไทยเขมแข็ง
3.10 โครงการแกไขยาเสพติด

-
2,304,000
5,409,600

54,000
809,360

1,669,400
777,600

73,100
-
-

-
2,249,400
5,426,400

54,000
825,760

1,656,480
796,080

-
-

20,000
รวมท้ังสิ้น 11,097,060 11,028,120



ภาคผนวก
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แบบ ผด. 01
สวนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ.  2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ หนวยดําเนินการ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แผนงานที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน 13/32 40.62

(29,103,000.00)
2,665,530.00 9.15

- กองชาง
เสนอของบจาก
- อบจ.
- กรมชลประทาน

รวม 13/32 40.62 2,665,530.00 9.15
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แผนงานที่ 1 แผนงานการเกษตร 7/13 53.84

(29,103,000.00)
180,000 0.61

สํานักปลัด
สนง.เกษตรฯ
ศูนยบริการฯ

รวม 7/13 53.84 180,000 0.61
3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6/9 66.67

(29,103,000.00)
226,000 0.77

กองการศึกษา

แผนงานที่ 2 แผนงานการศึกษา
10/17 58.82 2,707,440 9.30

สํานักปลัด
กองการศึกษา
กองชาง
ศูนย กศน.ตําบล

แผนงานที่ 3 แผนงานสาธารณสุข
1/5 20.00 55,000 0.18

สํานักปลัด
กองชาง ,รพ.สต.
สนง.สาธารณสุข
รพ.ประทาย
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แบบ ผด. 01

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม
แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

ยุทธศาสตร / แผนงาน จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ
(บาท)

รอยละของ
งบประมาณ หนวยดําเนินการ

3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3/6 50.00

(29,103,000.00)
84,000 0.28 สํานักปลัด

แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห 3/7 42.85 70,000 0.51 สํานักปลัด
กองการศึกษา

แผนงานที่ 6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5/8 62.50 148,600 11.44 สํานักปลัด
สภ.ประทาย

รวม 28/52 56.00 3,291,040 11.30

4. การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
แผนงานที่ 1 แผนงานสาธารณสุข 3/3 100.00 (29,103,000.00)

60,000 0.20 สํานักปลัด
สวนสาธารณสุข

รวม 3/3 100.00 60,000 0.20

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 7/9 87.50 (29,103,000.00)

490,000 1.68 กองชาง
สํานักปลัด

แผนงานที่ 2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 31/35 88.57 10,727,420 36.86 สํานักปลัด
สนง.พช.

แผนงานที่ 3 แผนงานงบกลาง 8/8 100.00 8,379,200 28.79 สํานักปลัด

รวม 46/52 86.79 19,596,620 67.33

รวมทุกยุทธศาสตร 97/152 63.81 25,793,190 88.62
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แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน)

1. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพื่อพัฒนาเสนทางจราจรในชุมชน
-เพื่อขยายเขตการใหบริการไฟฟาและประปา
-เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าในชุมชน
-เพื่อสงเสริมบริการสาธารณะอยางถวนหนา
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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.

บริเวณบานตําแย ม. 3
ถึงบานดอนตะหนิน
 ม. 5

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ยาว 370.00 ม. หนา 0.15 ม.
(พื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา
1,850  ตร.ม.) ไหลทางลงดิน
ถมเฉล่ียขางละ0.50 ม.
ปริมาณดินถมไหลทางไมนอย
กวา 55.50 ลบ.ม (ตามแบบท่ี
อบต. กําหนด)

879,580.- ม. 3 ถึง
ม. 5

กองชาง
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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.
2 กอสรางถนน คสล.

บริเวณบานหนองคาย
ม. 10

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
152.00 ม. หนา 0.10 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 608  ตร.ม.) ไหล
ทางลงดินถมเฉล่ีย
ขางละ 0.30 ม. ปริมาณดินถมไหล
ทางไมนอยกวา 13.68 ลบ.ม
พรอมวางทอ คสล. ขนาด Ø
0.20 ม. จํานวน 6 ทอน และ
คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จํานวน 6
ทอน (ตามแบบท่ี อบต.กําหนด)

220,050.- ม. 10 กองชาง

3 กอสรางถนน คสล.
บริเวณบานดอนหวาย
ม.14 ไปบานโคกสวาง
ม. 7

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
210.00 ม. หนา 0.15 ม. (พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 1,050  ตร.ม.)
ไหลทางลงดินถมเฉล่ียขางละ0.50
ม. ปริมาณดินถมไหลทางไมนอย
กวา 18.90 ลบ.ม พรอมวางทอ
คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จํานวน
7 ทอน (ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

498,900.- ม. 14 ถึง
ม.7

กองชาง

4 กอสรางถนนดิน
บริเวณบานตําแย ม. 3
จากโนนราย ไป บาน
หนองแวง ม. 4

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม. หนาเฉล่ีย
0.80 ม. ปริมาณดินขุดเหว่ียง
ไมนอยวา 4,800 ลบ.ม (พื้นท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 6,000
ตร.ม.) พรอมวางทอ คสล.
ขนาด Ø 0.30 ม. จํานวน 32
ทอน (ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

147,490.- ม. 3 จาก
โนนราย
ไป บาน
หนอง
แวง ม. 4

กองชาง
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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.
5 กอสรางถนนดิน

บริเวณบานโคกสวาง
ม. 7 ไปเลิงเฒาคาย

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
730.00 ม. หนา 0.80 ม. ปริมาณ
ดินขุดเหว่ียงไมนอยกวา 3,350
ลบ.ม (พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา
3,650 ตร.ม.)
พรอมวางทอ คสล. ขนาด Ø 0.30
ม. จํานวน 21 ทอน และ คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. จํานวน 7 ทอน
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

107,790.- ม. 7 กองชาง

6 กอสรางระบบกําจัดส่ิง
ปฏิกูล บริเวณบาน
หนองแวง ม. 4

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว
12.50 ม. งานขุดและถมดินคืนไม
นอยกวา 36.86 ลบ.ม. งานถมดิน
พรอมปรับเกล่ียไมนอยกวา 48.33
ลบ.ม. (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

230,020.- ม. 4 กองชาง

7 กอสรางถนน คสล.
บริเวณบานโคกสะอาด
ม. 9

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว
50.00 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
(พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 200  ตร.
ม.) ไหลทางลงดินถมเฉล่ียขางละ
0.50 ม. ปริมาณดินถมไหลทางไม
นอยกวา 7.50 ลบ.ม.พรอมวางทอ
คสล. ขนาด Ø 0.20 ม. จํานวน 6
ทอน (ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

72,300.- ม. 9 กองชาง



-11-

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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.
8 ขยายถนนดิน บริเวณ

บานโนนยูง ม. 13
ขยายถนนดิน 2 ขางทาง ขางละ
1.00 ม. ยาว 300.00 ม. หนา
เฉล่ีย 1.20 ม. พรอมเสริมดินถม
เดิม กวาง 4.00 ม.ยาว 300 ม.
หนาเฉล่ีย 0.40 ม. ปริมาตรดิน
ขุดเหวี่ยงไมนอยกวา 1,200
ลบ.ม. พื้นท่ีใชสอยไมนอยกวา
1,800 ตรม. (ตามแบบท่ี อบต.
กําหนด)

33,250.- ม. 13 กองชาง

9 ขยายเขตไฟฟาบาน
สําโรง ม. 1 ถึงบาน
ดอยหวาย ม. 14

จุดท่ี 1 บริเวณบานสําโรง
โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 ม. จํานวน 1 ตน
และขนาด 9 ม. จํานวน 1 ตน
พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุม
ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
จํานวน 2 เสนระยะทาง 60ม.
จุดท่ี 2 บริเวณบานดอนหวาย
โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 ม. จํานวน 2 ตน
พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุม
ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 80
ม. ติดต้ังสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงตํ่า
จํานวน 2 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 2 ชุด

49,530 ม. 1 กองชาง
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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.
10 ขยายเขตไฟฟาบาน

โคกสวาง ม. 7
โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 3 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

38,350 ม. 7 กองชาง

11 ขยายเขตไฟฟาบาน
หนองไมตาย ม. 8

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด
8 ม. จํานวน 6 ตน พาดสายชนิด
อลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50
ตร.มม.จํานวน 2 เสน ระยะทาง
200 ม. ติดตั้งสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 3 ชุด ลอฟาแรงต่ํา
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จํานวน 1 ชุด

58,680 ม. 8 กองชาง

12 ขยายเขตไฟฟาบาน
หนองวาง ม. 11

โดยปกเสาคอนกรีตอัดแรง
ขนาด 8 ม. จํานวน 3 ตน
พาดสายชนิดอลูมิเนียมหุม
ฉนวน ขนาด 50 ตร.มม.
จํานวน 2 เสน ระยะทาง 80
ม. ติดต้ังสมอบกยึดโยงเสา
จํานวน 2 ชุด ลอฟาแรงตํ่า
จํานวน 1 ชุด และสายลงดิน
จําวน 1 ชุด

31,430 ม. 11 กองชาง
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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.
13 กอสรางรั้วคอนกรีต

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนไตรราษฎร
สามัคคี

รั้งสูง 1.90 ม. ยาว 130.00 ม.
(ตามแบบท่ี อบต. กําหนด)

277,270 ม. 12 กองชาง
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แบบ ผด. 02

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

        (ตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ)

2. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

- เพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนดานการเกษตร
- เพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดของประชาชน
- เพื่อพัฒนาพันธุขาวใหมีคุณภาพ
- เพื่อพัฒนาและสงเสริมอาชีพหลักใหประชาชน
- เพื่อพัฒนาผีมือแรงงานใหมีมาตรฐานและเพิ่มผลผลิต

2.1 แผนงานการเกษตร

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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(งานวันของ
ดี อําเภอประทาย)

จัดแสดงและจําหนาย
ผลิตภัณฑ ในงานวันของดี
อําเภอประทาย

40,000 ม.1-14 ทุกสวน

2 โครงการสงเสริม
สนับสนุนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตําบล

คาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ตําบล

30,000 ม.1-14 สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรม
อาชีพระยะส้ัน

คาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมอาชีพระยะส้ัน

30,000 ม.1-14 สํานักปลัด

4 สงเสริมการไถกลบตอ
ซังขาว

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเสริมการไถกลบ
ตอซังขาว

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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.
5 โครงการนํ้าเพื่อชีวิต คาใชจายในการดําเนินการนํ้า

เพื่อชีวิต
50,000 ม.1–14 สํานักปลัด

6 โครงการปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติ

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด

7 โครงการพัฒนาภูมิ
ทัศนขางถนน

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาภูมิทัศนขาง
ถนน

10,000 ม.1–14 สํานักปลัด
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต)

3. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

- เพื่อสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
- เพื่อสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
- เพื่อพัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุข
- เพื่อสงเสริมดานสวัสดิการสังคม
- เพื่อสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
- เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อการพัฒนาตนเอง

1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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 การจัดการแขงขันกีฬา

ตานภัยยาเสพติดและ
เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท

คาใชจายในการจัดงานการ
จัดการแขงขันกีฬาตานภัย
ยาเสพติดและเพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท

100,000 ม.1-14 กอง
การศึกษา

2 การสงนักกีฬาเขารวม
แขงขัน

คาใชจายในการจัดงานการ
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันใน
ระดับตาง ๆ

10,000 ม.1-14 กอง
การศึกษา

3 จัดงานอนุรักษและสืบ
สานงานประเพณี
สงกรานต ป 2561

คาใชจายในการจัดงาน
อนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณีสงกรานตป

30,000 ม.1-14 กอง
การศึกษา
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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.
4 จัดงานอนุรักษและสืบ

สานงานประเพณีแห
เทียนพรรษา ป 2561

คาใชจายในการจัดงาน
อนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณีแหเทียนพรรษา

30,000 ม.1-14
กอง

การศึกษา

5 จัดงานวันแมแหงชาติ จัดงานวันแมแหงชาติ ประจําป
2561 จํานวน 1 ครั้ง

6,000 ม.1-14 กอง
การศึกษา

6 กิจกรรมเขาคาย
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชนตอตาน
ยาเสพติด

ใชจายในการเขาคายเด็กและ
เยาวชนตําบลหนองคายรูรัก
สามัคคี จํานวน 1 ครั้ง

50,000 ม.1-14 กอง
การศึกษา
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2) แผนงานการศึกษา

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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 การจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ
คาใชจายในการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติประจําป 2561
จํานวน 1 ครั้ง

20,000 ศพด. ใน
เขตพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

2 การจัดงานวันแม
แหงชาติ

คาใชจายในการจัดงานวัน
แมแหงชาติ

6,000 ศพด. ใน
เขตพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

3 การจัดกิจกรรมเขา
คายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชน
ตอตานยาเสพติด

คาใชจายในการจัดกิจกรรม
เขาคายคุณธรรมจริยธรรม
เด็กและเยาวชนตอตาน
ยาเสพติด

50,000 เด็กและ
เยาวชนใน
ตําบลหนอง
คาย

กอง
การศึกษา

4 การจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สําหรับระดับประถมศึกษา
4 โรงเรียน

667,680 โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

5 การจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

158,080 ศพด. ใน
เขตพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

6 อุดหนุนตามโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สนง.คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษา 4
โรงเรียน

สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันระดับประถมศึกษา
จํานวน 4 โรงเรียน

1,284,080 โรงเรียน
ในเขต
พื้นท่ี

กอง
การศึกษา
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา
(คาอาหารกลางวัน)

สนับสนุนตามโครงการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 แหง

372,400 ศพด.
ในพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

8

โครงการสนับสนุนการ
บริหารสถานศึกษา
(คาวัสดุการศึกษา ส่ือ
การเรียนการสอนและ
เครื่องเลนพัฒนาการ)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
ศูนย

สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษา (คาวัสดุ
การศึกษา ส่ือการเรียนการ
สอนและเครื่องเลน
พัฒนาการ)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง

129,200 ศพด.
ในพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

9 โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานเด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

15,000 ศพด.
ในพื้นท่ี

กอง
การศึกษา

10

การประชุมปฐมนิเทศ
ผูปกครองเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาใชจายการ
ประชุมปฐมนิเทศผูปกครอง
เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000 ศพด.
ในพื้นท่ี

กอง
การศึกษา
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3) แผนงานสาธารณสุข

4) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ

ผูปวยเอดส
สงเคราะหเบี้ยยังชีพสูง
ผูปวยเอดส จํานวน 9 ราย

54,000 ม.1-14 สวน
สาธารณสุข

2 อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

3 โครงการสงเคราะหเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอย
ขาดท่ีพึ่ง

คาใชจายในการดําเนินการ
โครงการสงเคราะหเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสและครอบครัวผู
มีรายไดนอยขาดท่ีพึ่ง

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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
จัดซื้อวัสดุอุปกรณประเภท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทยตางๆ

55,000 ม.1-14 สํานักปลัด
สวน
สาธารณสุข
รพ.สต.สําโรง
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5) แผนงานสังคมสงเคราะห

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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 โครงการสงเคราะหเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายได
นอยขาดท่ีพึ่ง

คาใชจายตามโครงการ
สงเคราะหเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูดอยโอกาสและ
ครอบครัวผูมีรายไดนอยขาด
ท่ีพึ่ง

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 โครงการแกไขปญหา
อาชญากรรม โรคเอดส
การละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี

คาใชจายตามโครงการแกไข
ปญหาอาชญากรรม โรค
เอดส การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว ลดความ
รุนแรงในครอบครัวและ
ปองกันการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอัน
ควร

คาใชจายตามโครงการพัฒนา
สตรีและครอบครัว ลดความ
รุนแรงในครอบครัวและ
ปองกันการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร

40,000 ม.1-14 สํานักปลัด
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6) แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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 จัดซื้อวัสดุเครื่อง

ดับเพลิง
คาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง

3,600 ม. 1- 14 สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรม
ปองกันภัยเบื้องตน

คาใชจายในการดําเนินตาม
โครงการฝกอบรมปองกันภัย
เบื้องตน

10,000 ม. 1- 14 สํานักปลัด

3 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลปใหม
สงกรานต

คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม สงกรานต

65,000 ม.1 -14 สํานักปลัด

4 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

20,000 ม.1 -14 สํานักปลัด

5 โครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง
ๆ

คาใชจายในการดําเนินงาน
ตามโครงการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตาง ๆ

50,000 อบต.
หนองคาย

สํานักปลัด
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม)

4. ภายใตยุทธศาสตร  การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร

- เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
- เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย

1) แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่

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
ตามโครงการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน

20,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 โครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืช
คลองสวยนํ้าใส

คาใชจายกิจกรรมกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชคลอง
สวยนํ้าใส

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

3 จัดหาสถานท่ีทําลาย
ขยะและส่ิงปฏิกูลตําบล
หนองคาย

เพื่อใหสถานท่ีกําจัดขยะ
รักษาความสะอาดและลด
มลภาวะ

50,000 ม.1-14 สํานักปลัด
กองชาง
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561
องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

(เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)

5. ภายใตยุทธศาสตร  การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนาทองถ่ิน
- เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ีและการบริการประชาชน

5.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่ 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 ปรับปรุงทบทวน
แผนพัฒนาส่ีป
(พ.ศ.2561 – 2564)

คาใชจายในการดําเนินงาน
ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนา
ส่ีป (พ.ศ.2561 – 2564) ท้ัง
14 หมูบาน

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด

2 การจัดกิจกรรมเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม
คณะผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงาน
สวนตําบล

คาใชจายในการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมเขาคาย
คุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานสวนตําบล

50,000 ม.1-14 สํานักปลัด

3 โครงการปกปอง
สถาบันท่ีสําคัญของ
ชาติ

คาใชจายในการดําเนินงาน
โครงการปกปองสถาบันท่ี
สําคัญของชาติ

30,000 ม.1-14 สํานักปลัด

4 อบต.เคล่ือนท่ี คาใชจายตามโครงการ อบต.
เคล่ือนท่ี

10,000 ม.1-14 สํานักปลัด



-25-

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ
(บาท) พื้นที่ 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.

5 การเลือกต้ังท่ัวไปหรือ
เลือกต้ังซอมสมาชิก
สภาทองถ่ิน

คาใชจายในการดําเนินงาน
การเลือกต้ังท่ัวไปหรือ
เลือกต้ังซอมสมาชิกสภา
ทองถ่ิน

300,000 ม.1-14 สํานักปลัด

6 จัดทําแผนท่ีภาษี คาใชจายในการจัดทําแผนท่ี
ภาษี

50,000 อบต.
หนองคาย

กองคลัง

7 การจัดซื้อ-จัดจาง/
ตรวจรับงาน

จายเปนคาตอบแทน
คณะกรรมการ

40,000 ม.1-14 กองคลัง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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

-เงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเดือนให
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

5,023,660 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

2 เงินเพิ่มตาง ๆของ
พนักงานสวนตําบล

เพ่ือใหการเบิกจายเงินเพ่ิมตาง ๆ
ของพนักงานสวนตําบลเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

84,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

3 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือนเงินประจํา
ตําแหนง

เพ่ือใหการเบิกจายเงินประจํา
ตําแหนงปลัด อบต. ผอ.กองฯ
หัวหนาสวนเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด

294,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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.
4 งานบริหารบุคคล

-เงินเดือน/คาตอบแทน
ตําแหนง นายกและรอง
นายก

เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนผูดํารงตําแหนง
นายกและรองนายก จํานวน 3
ตําแหนง เปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายกําหนด

514,080 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

5 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือน/คาตอบแทน
เงินประจําตําแหนง
นายกและรองนายก

เพื่อใหการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนประจําตําแหนง
ของนายกและรองนายก
เปนไปตามระเบียบและ
กฎหมายกําหนด

42,120 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

6 งานบริหารงานบุคคล
-เงินเดือน/คาตอบแทน
เลขาของผูบริหาร

เพื่อใหการเบิกจาย
เงินเดือน/คาตอบแทน
เลขานุการผูบริหารเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

86,400 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

7 งานบริหารงานบุคคล
เงินคาจางพนักงานจาง
(ตามกรอบอัตรากําลัง 4
ป)

เพื่อใหการเบิกจายเงิน
คาจางพนักงานจางเปนตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด

1,559,520 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

8 งานบริหารงานบุคคล
เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานจาง

เพื่อใหการเบิกจายเงินเพิ่ม
ตาง ๆ ของพนักงานจาง

172,240 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

9 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาตอบแทนอ่ืน
สําหรับพนักงานฯอัน
เปนกรณีพิเศษ

เพ่ือใหการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงาน
อันเปนกรณีพิเศษ(โบนัส)เปนไป
ตามระเบียบและกฎหมาย
กําหนด

580,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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.
10 งานบริหารงานบุคคล

-คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

365,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

11 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาเชาบาน

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของพนักงานสวนตําบลเปนไป
ตามระเบียบและกฎหมายกําหนด

211,600 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

12 งานบริหารงานบุคคล
-เงินคาชวยเหลือการศึกษา
บุตร

เพ่ือใหการเบิกจายเงินคา
ชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบลเปนไปตาม
ระเบียบและกฎหมายกําหนด

120,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

13 งานสวัสดิการ
-คาไฟฟา

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา ท่ีทําการ
อบต.หนองคาย

140,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

14 งานสวัสดิการ
-คานํ้าประปา

เพ่ือจายเปนคานํ้าประปา ท่ีทํา
การ อบต.หนองคาย

4,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

15 งานบริหารงานบุคคล
-คาไปรษณีย/ธนาณัติ
คาดวงตราไปรษณียฯลฯ

เพ่ือจายคาดําเนินการสงเอกสาร
ทางไปรษณีย งบประมาณ บาท

8,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

16 คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต.
ไมสามารถดําเนินการเอง
-รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ

คาจางเหมาในกรณีท่ี อบต.ไม
สามารถดําเนินการเอง
-รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

165,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

17 จางท่ีปรึกษาซึ่งไมเก่ียวกับ
ครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง

จางองคกรหรือสถาบันเปนกลาง
เพ่ือเปนผูดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูบริหารตามมิติการ
ประเมิน

25,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด

18 งานบริหารงานท่ัวไป
-คาใชจายในการ
บํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน

คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินของ อบต.

190,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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.
19 งานบริหารงานท่ัวไป

-จัดหาวัสดุสํานักงาน
จัดซื้อส่ิงของเครื่องใชตางๆ
เชน กระดาษ แฟม ปากกา
ดินสอฯลฯ

205,000 อบต. หนอง
คาย

ทุกสวน

20 งานบริหารงานท่ัวไป
คาเช้ือเพลิงหลอล่ืน
รถยนตและเครื่องพน
หมอกควัน

คาเช้ือเพลิงหลอล่ืนรถยนต
และเครื่องพนหมอกควัน

160,000 อบต. หนอง
คาย

สํานักปลัด

21 งานบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุยวดยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อบํารุงรักษารถยนต และ
รถจักรยานยนต วัสดุ
ยวดยานพาหนะขนสง

20,000 อบต. หนอง
คาย

สํานักปลัด

22 งานบริหารงานท่ัวไป
-คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรประชาสัมพันธ

25,000 อบต. หนอง
คาย

ทุกสวน

23 จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนดิสก  และอ่ืนๆ

130,000 อบต. หนอง
คาย

ทุกสวน

24 บํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงกอสราง

คาใชจายในการบํารุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง

25,000 อบต. หนอง
คาย

กองชาง

25 จัดซื้อวัสดุงานบานงาน
ครัว

จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 40,000 อบต.หนอง
คาย

กองคลัง
กอง
การศึกษา

26 จัดหาวัสดุกอสราง จัดซื้อ  ไมตางๆ  สี ทินเนอร
แปรงทาสี  ตะปู  คอน  ทอ
นํ้า ฯลฯ

240,000 อบต.หนอง
คาย

กองชาง
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ) งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่

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.
27 จัดหาวัสดุไฟฟาและ

วิทยุ
จัดซื้อ หลอดไฟฟา บัลลาลด
สตารสเตอร ฯลฯ

92,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
กอง
การศึกษา
กองชาง

28 จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร
หรือการแพทย

คาใชจายในการจัดซื้อ วัคซีน
ไซริงค ยาคุมกําเนิดสุนัข แมว
สารเคมีดับเพลิง ฯลฯ

57,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
กอง
การศึกษา

29 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 93,800 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
กองคลัง

30 คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

คาใชจายในการคาบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ เชน คา
ซอมคอมพิวเตอร คาซอม
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

20,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
กองคลัง

31 รายจายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ

คาใชจายในการเล้ียงรับรอง
บุคคลหรืคณะบุคคล คา
เล้ียงรับรองการประชุมสภา

35,000 อบต.หนอง
คาย

สํานักปลัด
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3) แผนงานงบกลาง

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต / งบประมาณ)
งบประมาณ

(บาท)
พื้นที่ 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
ประกันสังคม

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจาง

86,588 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

2 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ตามนโยบายรัฐบาล

5,426,400 ม. 1-14 สํานักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูพิการ
ตามนโยบายรัฐบาล

2,249,400 ม. 1-14 สํานักปลัด

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวย
เอดส

54,000 ม. 1-14 สํานักปลัด

5 เงินสํารองจาย เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณี
จําเปนเรงดวนฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน

268,799 ม. 1-14 ทุกสวน

6 เงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
อบต.หนองคาย

เพื่อจายเปนเงินสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.หนอง
คาย

100,000 ม. 1-14 สํานักปลัด

7 เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.)

144,013 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน

8 เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเปนเงินชวยพิเศษ
พนักงานสวนตําบลพนักงาน
จางกรณีเสียชีวิต

50,000 อบต.หนอง
คาย

ทุกสวน




