
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยราชการที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น   และการพัฒนาโดยการมีส่วน
ร่วมภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2546  และพระราชบัญญัติก าหนดแผน
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดท า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559”          
ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน 
ส าหรับแผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ แผนพัฒนาสามปี  
มีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action plan)  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้วแสดงถึง  เป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  การ
ด าเนินการจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561  ขึ้น  
โดยม ี
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนิน
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือเป็นเอกสารระบุแผนงานโครงการพัฒนา กิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3.  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองอ้อ     มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการ
ด าเนินงาน 

4. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกมากข้ึน 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ   ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561   แล้ว จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2561  โดยมี
กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ  26  ดังนี้ 



  

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

หน่วยงานอื่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่าง ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 

 1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นราบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน    ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิดังนี้ 
                                                              
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                    
คณะกรรมการสนับสนุนการ                                         
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                                                                                
คณะกรรมการสนับสนุนการ                             
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
                                                    
                                                                                                                                          
คณะกรรมการสนับสนุนการ                              
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
                                                                                                                                          
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                          
 
 
 
                                                                         
                                                         
 
 
                                                                       
 
 
นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล                                                                        



  
  
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรมจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ประจ าปี พ.ศ. 2561 

2. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนากิจกรรม
งบประมาณระยะเวลา 

3. ท าให้แนวทางการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอ้อ    มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการ 

4. ท าให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ท าให้ผู้บริหารสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6. ท าให้คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

หนองอ้อ  มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 



  
 ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม   ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ . 2561  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  เป็นโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล                  ที่
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  รวบรวมจากโครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564 )  เฉพาะโครงการมีงบประมาณด าเนินการจริง พร้อมทั้ง
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการกรอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยการจัดหมวดหมู่โครงการพัฒนาจ าแนกให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์บัญชี/โครงกำร 

1. เพ่ือให้ทราบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารการด าเนินการและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผลการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

 ดังนั้น  ในส่วนของบัญชีโครงการ/กิจกรรม ของแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2561            
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  เน้นการด าเนินการตามทิศทางของแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข   ด้านการบริหารงาน ด้านสังคม  ด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตร  ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อจะเป็นผู้น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้ก าหนด
ไว้แล้ว อีกทั้งได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายจังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับผลสัมฤทธิ์ จากการด าเนินการ
ตามแผนด าเนินการ ซึ่งผลการด าเนินการในแผนด าเนินการนี้  สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการควบคุม
การบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนน าไป
ประกอบการติดตาม ตรวนสอบการประเมินผล การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ทางคณะกรรมการ ฯ จึงได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปีที่มีงบประมาณ
ในการด าเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้
จริงน ามาบรรจุในแผนการด าเนินงานนี้ รายละเอียดตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
 
  

 



  
 

ส่วนที่   2   บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

1.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
   1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    
 

 
17 

 

 
23.94 

 

 
17,509,900 

 

 
55.93 

 

 
กองช่าง 

 

รวม 17 23.94 17,509,900 
 

55.93 

2.ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข คุณภำพชีวิตและสร้ำง
ควำมเข้มแข้งของชุมชน 
  2.1 แผนงานสาธารณสุข 
  2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
  2.3 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
  2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

3 
4 
3 
4 

 
 

4.22 
5.63 
4.22 
5.63 

 
 

70,000 
170,000 
70,000 

120,000 
 

 
 

0.22 
0.54 
0.22 
0.38 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 

รวม 14 19.70 430,000 1.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วย 
ด ำเนินกำร 

3.ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
   3.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
1 
 

 
1.40 

 

 
30,000 

 

 
0.09 

 

ส านักงาน
ปลัด 

 
     

รวม 1 1.40 30,000 0.09 
4.ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
   4.1 แผนงานการศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ 
   4.2 แผนงานการศึกษา 

 
8 

10 
 

 
11.26 
14.08 

 
700,000 

3,582,961 
 

 
2.24 

11.44 

ส่วน
การศึกษา 

 
 

รวม 18 25.34 4,282,961 13.68 
5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 
 

 
3 
 
- 
- 

 
4.22 

 
- 
- 

 
100,000 

 
- 
- 

 
0.31 

 
-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-ส่วน
การศึกษา 

 
รวม 3 4.22 100,000 0.31 

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
   6.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
   6.2 แผนงานงบกลาง 

 
11 
7 

 
15.49 
9.85 

 
950,000 

8,006,170 

 
3.03 

25.57 

-ส านักงาน
ปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-ส่วน
การศึกษา 

 
รวม 18 25.34 8,956,170 28.60  

รวมท้ังสิ้น 71 100 31,309,031 100  
 
 
                                    



  
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ อ ำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธำนี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
            วัตถุประสงค์  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมถนนหนทาง  
            แผนงำน  เคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหนอง
แคน หมู่ที่ 5 
บ้านโนนส าราญ 
 

ผิวจราจร  กว้ าง  4 .00 
เมตร  ยาว  200 เมตร 
หนา 0.15 ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

409,400 หมู่ที่ 5 
บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่าง             

2 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.ถนนโนน
สมบูรณ-์โนนทัน 
หมู่ที ่6 

ผิวจราจร  กว้ าง  6 .00 
เมตร  ยาว  160 เมตร 
หนา 0.15 ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.00-0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
 

486,000 หมู่ที่ 6  
บ้านโนน
สมบูรณ ์

กองช่าง             



  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

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. 

 
3 ก่อสร้างถนน คสล.

ซอยมิยาซาว่า  หมู่
ที่ 9 บ้านหนอง
แสง 

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
960 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

409,400 หมู่ที ่9 
บ้านหนอง
แสง 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน คสล.
ซอยหนองไฮ  

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.00-0.50 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
690 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 

355,800 หมู่ที่ 10 
บ้านโคกศรี
แก้ว 

กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนน
ล าเลียงการเกษตร
ซอยร่วมใจพัฒนา 

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 725 เมตร งานถางป่า 
3,625 ตร.ม.งานข้ึนรูปคัน
ทาง 413.25 ลบ.ม. งาน
ดินถม 2,966.25 ลบ.ม.
งานลงลูกรังพร้อมเกรดบด
อัดแน่น 725 ลบ.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 
1 ป้าย 

482,800 หมู่ที่ 11 
บ้านแสง
บูรพา 

กองช่าง             

6 โครงการจดัท าฝาย
ชะลอน้ า  

จัดท าฝายชะลอน้ า จ านวน 
5 จุด ภายในเขตรับผิดชอบ
ต าบลหนองอ้อ 

125,000 ภายใน
ต าบล 

กองช่าง             



  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พืน้ที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

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 โครงการซ่อมแซม

ถนนล าเลยีง
การเกษตรในเขต 
อบต.หนองอ้อ 

ซ่อมแซมถนนล าเลยีงการเกษตร 
กว้าง 5 เมตร จ านวน 5 สาย 
ได้แก ่
1.นานายบ๋ามนเชื่อมซอยสมคดิ 
ม.4 
2.สายบ่อขยะเทศบาล-ถ้ าทศ
กัณฑ์ ม.5 
3.โพนเพ็กเช่ือมห้วยช้าง ม.7 
4.สายหนองลุมพุก ม.7 
5.สายมิยาซาว่า 

300,000 ภายใน
ต าบล  

กองช่าง             

8 ขุดลอกล าห้วยทราย 
หมู่ที่ 4 บ้านค าหมาก
คูณ 

ปากกว้าง 12 เมตร ระยะทาง
ยาว 865 เมตรหรือมมีปริมาณ
ดินขุด 8,304 ลบ.ม.ตามแบบ
แปลนของ อบต.หนองอ้อ พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย  

300,000 หมู่ที่ 4 
บ้านค า
หมากคูณ 
 

กองช่าง             

9 ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า/แรงสูง หมู่ที่ 4 
บ้านค าหมากคณู 

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยค าหมากคณูทางขึ้นบ่อขยะ 
พร้อมหม้อแปลง 

500,000 หมู่ที่ 4 
บ้านค า
หมากคูณ 

กองช่าง             

 
10 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
สวรรค ์

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ซอยบุญหนา 18 ต้น ซอยโพน
เพ็ก 25 ต้น ซอยหนองบัวตะนา 
7 ต้น 

500,000 หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง
สวรรค ์

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



  
ยุทธศำสตร์ที่ 1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค 
    วัตถุประสงค์ แนวทาง การตดิตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ.ในชุมชน 
 แผนงำนเคหะและชุมชน 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร
กิจกรรม 

รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

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. 

 
11 ขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่ า หมู่ที่ 8 
บ้านหนองแวงฮี  

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยประชาร่วมใจ
พัฒนา 18 ต้น ซอยห้วย
หลวง 14 ต้น ซอยรอบ
หนองแวงฮี 18 ต้น 
 

500,000 หมู่ที ่8 
บ้านหนอง
แวงฮี 

กองช่าง             

12 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ที่ 9 
บ้านหนองแสง 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าซอยบ้านเทิดไท้ 5 
ต้น  

50,000 หมู่ที่ 9 
บ้านหนอง
แสง 

กองช่าง             

13 ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ า หมู่ที่ 
10 บ้านโคกศรี
แก้ว 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอยหนองไฮ 
13 ต้น  

130,000 หมู่ที่ 10
บ้านโคก
ศรีแก้ว 

กองช่าง             

14 ขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านโนนส าราญ 

ตามโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโนน
ส าราญ หมู่ที่ 5 14 ต้น  

70,000 หมู่ที่ 5 
บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่าง             



  
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พ้ืนที่

เนินกำร 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

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 ขยายเขตไฟฟ้าแรง

ต่ า หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนส าราญ 

ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ า ซอยศรีบญุเรือง 3 ต้น 

30,000 หมู่ที่ 5 
บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่าง             

16 ก่อสร้างถนน คสล.
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อด.ถ.174-
01 สายบ้านโนน
ส าราญ-หนองแสง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.174-
01 สายบ้านโนนส าราญ-หนอง
แสง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,300 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

7,071,700 หมู่ที่ 5 
บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่าง             

17 ก่อสร้างถนน คสล. 
รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น อด.ถ.174-
03 สายบ้านหนอง
อ้อใต้-โนนส าราญ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.174-
01 สายบ้านหนองอ้อใต-้บ้านโนน
ส าราญ กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 

5,789,800 หมู่ที่ 5
บ้านโนน
ส าราญ 

กองช่าง             

รวม 17 โครงการ รวม 17,509,900               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสขุ คุณภำพชีวิตและสรำ้งควำมเข้มแข้งของชุมชน 
   วัตถุประสงค์  บริการสาธารณสุขและส่งเสรมิสุขภาพอนามัยแก่ชุมชน 
   แผนงานสาธารณสุข 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พืน้ที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

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 โครงการประชาคม

การปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทย์
ให้กับประชาชนจากสถานการณ์
จ าลอง 
 

10,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
จากสุนัขและสตัว์
เลี้ยง 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคมุโรคติดต่อจาก
สุนัข แมวและสัตวเ์ลี้ยง 
 

 20,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน 
ปลัด (สบ) 

            

3 โครงการเปลี่ยนขยะ
เป็นเงิน เพื่อลด
ปริมาณขยะและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเป็นการจัดการขยะแบบ
บูรณาการและสร้างจุดรับซื้อ
ขยะในชุมชนและสร้างรายไดล้ด
ปริมาณขยะ 
 

40,000   ทุก
หมู่บ้าน 

ส านักงาน
ปลัด (สบ) 

            

รวม  3 โครงการ รวม 70,000               

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสขุ  คุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเข้มแข้งของชมุชน 
    วัตถุประสงค์  เพื่อจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
   แผนงำนสังคมสงเคราะห ์

ล ำดับ
ที ่

โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมำณ 

งบประมำณ
(บำท) 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

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 โครงการกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชนต าบล
หนองอ้อ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบและสร้าง
ความสามัคคีระหว่างกันของเด็ก
และเยาวชนในชุมชน 
 

30,000 ภายในต าบล
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

2 โครงการแกไ้ขปัญหา
สังคมและความ
ยากจน 

โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน
เพื่อช่วยเหลือความยากจนและคน
ด้อยโอกาสในสังคม ในด้านต่าง ๆ  

50,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

3 โครงการจ้างนักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาค
เรียนฤดรู้อน 

ด าเนินงานจ้างนักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภารเรียนฤดูร้อน  

60,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

4 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพระยะสั้น 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นที่ อบต.หนองอ้อ 
 

30,000 ทุกหมู่บ้าน ส านักงาน
ปลัด (พช.) 

            

รวม 4 โครงการ รวม 170,000               

  
 
 
 
 



  
ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสขุ คุณภำพชีวิตและสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ

(บำท) 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

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 โครงการป้องกัน

และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

ด ำเนินกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด การแพรร่ะบาดของ
ยาเสพตดิในหมู่บ้านและ
ชุมชน 
  

10,000 อบต.หนอง
อ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์
 

10,000 อบต.หนอง
อ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

3 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอ
หนองวัวซอ 

ตามโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนท่ี
อ าเภอหนองวัวซอ  

50,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

รวม 3 โครงการ รวม 70,000               

 
 
 
 
 
 



  
ยุทธศำสตร์ที่ 2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสขุ คุณภำพชีวิตและสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน 
    วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
 แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ

(บำท) 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

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 โครงฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ด าเนินการตามโครงการ
ซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ฝึกอบรมพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 
  

20,000 อบต.หนอง
อ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

2 โครงการรณรงค์
และฝึกอบรม
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้ทักษะใน
การเอาตัวรอดจากการ
จมน้ า  

30,000 อบต.หนอง
อ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

3 โครงการฝึกอบรม
การป้องกันและ
เฝ้าระวังไฟป่า 

ด าเนินการตามโครงการ
ปฏิบัติการและเฝ้าระวังไฟ
ป่าในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ  

50,000 พื้นที่ป่าใน
เขต อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

4 โครงการยตุิธรรม
เคาะประตสูู่
หมู่บ้านต าบล
หนองอ้อ 

เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
เกี่ยวกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และแจ้งเบาะแส
การกระท าความผดิ 

20,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (นก) 

            

รวม  4 โครงการ รวม 120,000               

 
 
 
 
 
 



  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3.กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
    วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
   แผนงำน กำรเกษตร 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

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 โครงการฝึกอบรม

และส่งเสรมิอาชีพ
เกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
เกษตรกรรมของเกษตรกรใน
พื้นที่ อบต.หนองอ้อ โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้การศึกษา
ดูงาน 
 

30,000 อบต.
หนองอ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (กษ) 

            

รวม  1 โครงการ รวม 30,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรยีนรู้ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงำน กำรศำสนำ และวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม/ผลผลิต/
งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมการ

แข่งขันกีฬา 
ด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ   
 

30,000 อ.หนองวัว
ซอ 

ส่วน
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ดอกอ้อเกมส์ ครั้ง 10 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าส่งเสรมิ
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 
เช่น การแข่งขันกีฬาดอก
อ้อเกมส์ ครั้ง 10 ปี 
2561 

150,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

3 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม  จริยธรรม   
 

20,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอหนองวัว
ซอ ตามโครงการออก
ร้าน/จดันิทรรศการ
แสดงสินคา-ผลติภณัฑ์
ท้องถิ่นกาชาดอ าเภอ
หนองวัวซอ ประจ าปี 
“มะม่วงแฟร์” ปี 
2561 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ ตาม
โครงการจดังานกาชาด
ประจ าปี “มะม่วงแฟร์” 
ประจ าปี 2561  
 

100,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

  



  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พื้นที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

รับผดิชอบ 
หลกั 

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 โครงการออกร้านและ
นิทรรศการแสดงสินค้า-
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดนิทรรศการ โครงการออก
ร้านและนิทรรศการแสดง
สินค้า-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจัด 
เช่น งานประจ าปีกาชาด
มะม่วงแฟร์   

100,000 อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

6 โครงการจดังาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ประเพณีบุญบั้งไฟของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.หนอง
อ้อ   
 

100,000. อบต.
หนองอ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

7 โครงกาส่งเสรมิ
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์  
 (รดน้ าขอพรผูสู้งอายุ) 
 

100,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ 

เพื่อปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
ประจ าต าบลหนองอ้อ  

100,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

รวม  8 โครงกำร รวม 700,000               
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์  เพื่อเพ่ิมช่องทางในการเรยีนรู้ของประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แผนงำน กำรศึกษำ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พ้ืนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

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 ค่าอาหารเสรมิ(นม)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ่ายโครงการค่าอาหารเสริม(นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต อบต.
หนองอ้อ   
 

291,200 อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

2 อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน สพฐ. 

จ่ายโครงการอาหารเสริม(นม) 
โรงเรียน สพฐ.ในเขต อบต.
หนองอ้อ  

742,560 อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

3 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันโรงเรยีน
สังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที ่

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต 
พื้นที่ อบต.หนองอ้อ  จ านวน 3 
โรงเรียน 
 

1,428,000 อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

4 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 5 
ศูนย์ฯ 
 

686,000 อบต.
หนองอ้อ  

ส่วน
การศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พ้ืนที่

ด ำเนินกำร 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลัก 

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 อุดหนุนโรงเรียน

บ้านหนองแวงฮี  
ค าหมากคณู 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงฮี
ค าหมากคณูตามโครงการ
กิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
 

40,000 โรงเรียน
บ้านหนอง
แวงฮี  ค า
หมากคูณ 

ส่วน
การศึกษา 

            

6 อุดหนุนโรงเรียน
หนองแวงฮีค าหมาก
คูณ 

อุดหนุนโรงเรียนหนองแวงฮีค า
หมากคูณ ตามโครงการเสริม
สวยการหารายได้ระหว่างเรียน 
 

40,000 โรงเรียน
บ้านหนอง
แวงฮี  ค า
หมากคูณ 

ส่วน
การศึกษา 

            

7 อุดหนุนโรงเรียน
ชุมชนหนองแสง 

อุดหนุนโรงเรียนชุมชนหนอง
แสงตามโครงการเลี้ยงหมู  

80,000 โรงเรียน
ชุมชนหนอง
แสง 

ส่วน
การศึกษา 

            

8 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านโนนส าราญ 

โครงการจ้างบุคลากรงานการ
สอน (ครูอัตราจ้าง) 
 

87,600 โรงเรียน
บ้านโนน
ส าราญ 

ส่วน
การศึกษา 

            

9 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านหนองแวงฮี  
ค าหมากคณู 

โครงการจ้างบุคลากรสายงาน
การสอน(ครูอตัราจ้าง)  

87,600 โรงเรียน
บ้านหนอง
แวงฮี  ค า
หมากคูณ 

ส่วน
การศึกษา 

            

10 โครงการกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายตามโครงการกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติส าหรับเด็กและ
เยาวชนในเขตต าบลหนองอ้อ 

100,000 อบต.หนอง
อ้อ 

ส่วน
การศึกษา 

            

รวม 10 โครงการ รวม 3,582,960               

 
 



  
 
 
 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 .กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีสิง่แวดล้อมท่ีดี 
   แผนงำนกำรเกษตร 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พื้นที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

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 โครงการอบรมทบทวน

อาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
(รสทป.) 

เพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกตัดไม้
ท าลายป่าและสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของ อบต.หนองอ้อ 

20,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (ปก) 

            

2 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อด าเนินงานโครงการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้าน ดิน น้ า ป่าไม้ 
เช่นการปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ี 

50,000 ส านักงาน 
อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (กษ) 

            

3 อุดหนุนศูนย์จัดการกลุม่
ป่าสงวนแห่งชาติที่ 
146 ป่าหมากหญ้า 
จังหวัดอุดรธาน ี

อุดหนุนตามโครงการ
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรป่าไม้ ป่าหมากหญ้า 

30,000 ส านักงาน 
อบต. 
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด  

            

รวม  3 โครงกำร รวม 100,000               
               
 
 
 



  
 
                                                                                                                
ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พื้นที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

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 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ

บริหารงาน อบต.หนองอ้อ  
เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ฯ  พนักงาน 
พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้น า
ชุมชน กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพต่าง ในพ้ืนท่ี อบต.หนอง
อ้อ   
 

250,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (วค) 

            

2 โครงการจดัท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อประชาคมแผนพัฒนาสาม
ปี,ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น,ประชาคม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาประชาคม
และการประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

30,000 อบต. 
หนองอ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (วค) 

            



  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พืน้ที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วย

รับผิดชอบ
หลัก 

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. 

 
3 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงความส าคญัของ
การมีคณุธรรม จริยธรรม 
และมีความโปร่งใสในการ
ท างาน 

10,000 อบต.
หนองอ้อ  

ส านักงาน
ปลัด (นก) 

            

4 อุดหนุนท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมากหญ้า
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดทีด่ ี

อุดหนุนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหมากหญ้าตาม
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดี (ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัด
จ้างท้องถิ่นอ าเภอหนองวัว
ซอ  

20,000 ท้องถิ่น
อ าเภอ
หนองวัว
ซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธีและราชพิธีและราชพิธีใน
วันส าคัญของชาต ิ

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอหนองวัวซอ ตาม
โครงการสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธีและราชพิธีและ
ราชพิธีในวันส าคัญของชาติ  

10,000 อ าเภอ
หนองวัว
ซอ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 อุดหนุนกลุ่มรัฐวิสาหกจิชุมชน
โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่
พันธุ์พ้ืนเมือง 

อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยง
ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง หมู่ที่ 10 
เพื่อเพ่ิมผลผลิตให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พันธุ์
พื้นเมือง  

20,000 กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน หมู่
ที่ 8,10 

ส านักงาน
ปลัด 

            

  



  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของ

กิจกรรม/ผลผลิต/
งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พืน้ที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

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 อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนตาม

โครงการส่งเสริมการผลิตเห็ด
ขอนขาว บ้านแสงบูรพา หมู่ที่ 
11 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อสร้างโอกาสให้แก่
เกษตรกรในหมู่บ้านมี
ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
เห็ดขอนขาว 

20,000 กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน หมู่
ทีห่มู่ที่ 
11 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อด าเนินการในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  

500,000 อบต.
หนองอ้อ 

กองคลัง             

9  โครงการ ทบทวนและบูรณา
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อด าเนินการบริการ
ประชาชนนอกพ้ืนท่ีรับ
ช าระภาษีตลอดจนรับฟัง
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน  

40,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด (วค) 

            

10 อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
ตามโครงการยกระดับฝีมือการ
ทอผ้าฝ้ายด้วยกี่กระตุก กลุม่
ทอผ้าไหม-ฝ้ายบ้านแสงบูรพา 
หมู่ที่ 11 

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่ม
มีการพัฒนาและยกระดับ
ฝีมือในการผลิตและ
ปลูกฝังจิตส านึกแก่
เยาวชนสืบสาน
ศิลปหัตถกรรมสืบไป 

30,000 กลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน หมู่
ทีห่มู่ที่ 
11 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11 อุดหนุนส่วนราชการตาม
โครงการสนับสนุนการจัดงาน
พิธีถวายดอกไม้จันทน ์

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสภาบัน
พระมหากษตัริย ์

20,000 อบต.
หนองอ้อ 

อ.หนองวัว
ซอ 

            

รวม  11 โครงการ รวม 950,000               
 



  
ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรจัดกำรบำ้นเมืองที่ดี 
  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองการบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดประโยชน์สงูสุด 
   แผนงำนงบกลำง 
 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/
ผลผลิต/งบประมำณ 

งบประมำณ 
(บำท) 

พืน้ที่
ด ำเนนิกำร 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

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 สบทบประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
อบต.ในอัตราร้อยละ 5 

320,000 อบต.
หนองอ้อ 

กองคลัง             

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 
จ านวน 703 คน  

5,643,600 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ จ านวน 120 
คน  

1,238,400 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ให้แกผู่้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัย
แล้ว จ านวน 3 คน 

18,000 อบต.
หนองอ้อ 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ล ำดับ

ที ่
โครงกำรกจิกรรม รำยละเอียดของกิจกรรม/

ผลผลิต/งบประมำณ 
งบประมำณ 

(บำท) 
พืน้ที่

ด ำเนนิกำร 
หน่วย

รับผิดชอ
บหลัก 

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 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายกรณีความจ าเป็น

เร่งด่วนและกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ภัยธรรมชาติ หรือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
เกิดกรณีฉุกเฉิน  

388,240 อบต.
หนองอ้อ 

กองคลัง             

6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพ้ืนท่ี อบต.
หนองอ้อ  

92,930 อบต.
หนองอ้อ 

กองคลัง             

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

305,000 อบต.
หนองอ้อ 

กองคลัง             

รวม  7 โครงกำร รวม 8,006,170               
 
 
 
                                                   ผู้รำยงำน                        พันจ่ำตรี                                       ผู้ตรวจสอบ                                                         ผู้อนุมัติ 

       (นำยปัญญำ  สำระกุล)                                                       (อภิชำติ  จันโทศรี)                                                    (นำงสง่ำ  พิมพ์ศรี) 
           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร                      ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ                              นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองอ้อ 
 


