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ค าน า 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และแผนการด าเนินงาน  
ส าหรับแผนการด าเนินงานเป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนามีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงานจัดท าหลังจากท่ี
ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว  แสดงถงงเปาาหมายรายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ี
ชัดเจน  การด าเนินการจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ี  ท้ังหมดใน
ปีงบประมาณนั้น 

  เพื่อแสดงให้เห็นถงงเปาาหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจนและการ
ด าเนินการจริง เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีจะด าเนินการในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จงงได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2561  ขง้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  
เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการพัฒนาขององค์ 
การบริหารส่วนต าบล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขง้น 

  ดังนั้น แผนการด าเนินงาน พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู จงงเป็นเครื่องมือส าคัญท่ี
จะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู ด าเนินการพัฒนาโดยน าแผนพัฒนาโครงการ  กิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา ตามท่ีบรรจุและปรากฏในแผนพัฒนาประจ าปี  พ.ศ. 2561  น าไปปฏิบัติ   ใช้ทรัพยากรในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปาาหมาย การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน  เป็นหน่วยงานราชการท่ีใกล้ชิดกับประชาชน

มากท่ีสุด  โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  และการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมภายใต้กรอบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจงงได้จัดท า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559”  ซง่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   และแผนการด าเนินงาน  เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.
2561-2564)  มีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แล้ว แสดงถงงเปาาหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  การ
ด าเนินการจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน  ท่ีจะเข้ามาด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  จงงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน  พ.ศ. 2561 ขง้น  โดยมี 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 1.  เพื่อแสดงถงงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  กิจกรรม  ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพืน้ท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2.  เพื่อเป็นเอกสารระบุแผนงานโครงการพัฒนา  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาท่ีชัดเจน  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขง้น 

4. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการ  การท างานกับหน่วยงานต่างๆ 
5.  เพื่อให้การติดตามประเมินผล  เมื่อส้ินปีงบประมาณมีความสะดวกมากขง้น 

ข้ันตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2561  แล้ว  จงงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ .ศ.  2561  โดยมีกระบวนการและ
ขั้นตอนการจัดท าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 17ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู รวบรวมแผนงาน 
โครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จากแผนพัฒนาส่ีปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  เฉพาะโครงการท่ีมีการ
ด าเนินการจริง  ท่ีต้องด าเนินการตามกรอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน  โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู น าร่างแผนการ
ด าเนินงานเสนอ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
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 4.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 5.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้วให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน  โดยให้ประกาศแผนการด าเนินงาน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเปน็แผนภูมิดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
                                   
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. ท าให้ทราบถงงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

2. ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนา  กิจกรรม  งบประมาณ   
ระยะเวลา 
 3.  ท าให้แนวทางในการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู      
มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขง้น  และเกิดประสิทธิภาพตามแผนงานโครงการ 
 4.  ท าให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณการ  มีการประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. ท าให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู  มีความ 
สะดวกในการติดตามและประเมินผลมากยิ่งขง้น 

 

รวบรวมโครงการ / กิจกรรม องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ่น 

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ตอ่ ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 
 ในส่วนของบัญชีโครงการ / กิจกรรม ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคู เป็นโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนา   องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู ท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูรวบรวม
จากโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561 – 2564) เฉพาะโครงการท่ีมีงบประมาณด าเนินการจริง พรอ้ม
ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการตามกรอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย
การจัดหมวดหมู่โครงการพัฒนา  ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

วัตถุประสงค์บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
1. เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการจริงท้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารการด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานท่ี 

เกี่ยวข้อง 
 3.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ  ในการติดตามการประเมินผลพัฒนา ตามโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองคู 

 ดังนั้น  ในส่วนของบัญชี  โครงการ / กิจกรรม  ของแผนการด าเนินงานประจ าปี  พ.ศ.2561  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองคู  เน้นการด าเนินงานตามทิศทางของแผนพัฒนาส่ีปี  ซง่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในท้องถิ่นทั้งในด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  การพัฒนาการศงกษา  การกีฬานันทนาการ  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  การพัฒนา
ศักยภาพของตนและความเข้มแข็งของชุมชน  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
การพัฒนาดานส่งเสริมการท่องเท่ียว  การพัฒนาด้านส่งเสริมด้านการเกษตร  การพัฒนาด้านการเมือง 

การบริหารบุคลากร  ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู โดยองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
เป็นผู้น าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปาาหมาย  ตามแผนพัฒนาส่ีปีท่ีก าหนดไว้แล้วอีกท้ังได้ด าเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของจังหวัด  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและความต้องการของประชาชน  ใน
ท้องถิ่นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและได้รับผลสัมฤทธิ์  การด าเนินการตามแผนการด าเนินงานซง่งผลการด าเนินการ
ในแผนการด าเนินงานนี้  สามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น  ให้ก้าวทัน
ต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  ตลอดจนน าไปประกอบการติดตาม  ตรวจสอบ  การประเมินผล  การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทางคณะกรรมการฯ จงงได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาส่ีปี ท่ีมีงบประมาณในการ
ด าเนินการแล้ว  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ซง่งเป็นโครงการ / กิจกรรม  ท่ีสามารถด าเนินการได้จริงน ามาบรรจุ
ในแผนการด าเนินงานนี้   รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
 
1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
3.แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
4.แผนงานบริหารทั่วไป (อุดหนุนส่วนราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 
5.แผนงานบริหารการคลัง 

 
 
2 
 
2 
 
5 
 
4 

 
 

1 

 
 

14.28 
 

14.28 
 

35.70 
 

28.56 
 
 

7.14 

 
 

45,000.- 
 

260,000.- 
 

660,000.- 
 

52,000.- 
 
 

200,000.- 

 
 

3.69 
 

21.36 
 

54.23 
 

4.27 
 
 

16.43 

 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

กองคลัง 
 

รวม 14 100 1,217,000 100  
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม 
 
  1.แผนงานสาธารณสุข 
   
  2.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   

 
 
2 
 
3 

 

 
 

40 
 

60 
 

 
 

20,000.- 
 

 9,778,000.- 
 

 
 

0.20 
 

99.79 
 

 
 

ส านักปลัด 
 
กองสวัสดิการและสังคม 

 
รวม 5 100.00 9,798,000 100  
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

 
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมาณทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      

 
 

13 
 
 

 
 

100 
 
 

 
 

3,592,800.- 
 
 

 
 

100 
 
 

 

กองช่าง 

 

รวม 13 100 3,592,800 100  
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านเร่งรักษาจารีตประเพณี  ศาสนา 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
  1. แผนงานการศงกษา 
 
  2. แผนงานงบกลาง  
 
  3. แผนงานสธารณสุข 
 
  4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 
      

 
 

19 
 
4 
 
1 
 
2 

 
 

73.07 
 

15.38 
 

7.69 
 

3.86 

 
 

1,676,700.- 
 

477,000.- 
 

200,000.- 
 

100,000.- 

 
 

68.33 
 

19.44 
 

8.15 
 

4.07 

 
 

กองการศงกษา 
 

ส านักปลัด 
 

กองการศงกษา 
 

กองการศงกษา 
 

รวม 26 100 2,453,700 100  
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บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
 

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด หน่วยด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 
    1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

 
 
1 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 

 
 

20,000.- 
 
 
 

 
 

100 
 
 

 
 

ส านักปลัด 

รวม 1 100 20,000 100  
รวมทั้งสิ้น 59 100 16,881,500.- 100  
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  ด้านการพัฒนาชุมชน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนในชุมชุนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พร้อมทั้งรับทราบถึงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  

อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล 

- เพื่อเป็นการระดมความคิด
และรับทราบถงงปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน 

25,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านักปลัด             

2. 
 
 

 

โครงการฝีกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปาองกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพย์ติด 

- เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของยาเสพย์ติด
แก่ประชาชนและเยาวชนใน
เขตต าบลหนองคู 

20,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  ด้านการพัฒนาชุมชน : แผนงานรักษาความสงบภายใน 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะในช่วงเทศกาล 
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  

อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. โครงการขับขี่ปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการขับขี่
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 
พ.ศ.2561 

60,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านักปลัด             

2. โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน 
อาสา สมัครปาองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการตามโครงการ
ฝึกอบรมและทบทวน 
อาสา สมัครปาองกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ประจ าปี 
พ.ศ.2561 

200,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านักปลัด             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  ด้านการพัฒนาชุมชน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนในชุมชุนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พร้อมทั้งรับทราบถึงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  

อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

1. โครงการเลือกตั้งนายก 
อบต.และ สมาชิกสภา
อบต.หนองคู (กรณีครบ
วาระหรือลาออก) 

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งนายก 
อบต.และสมาชิกสภา อบต. 

300,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านัก
ปลัด 

            

2. โครงการจัดฝึกอบรมและ
ศงกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. และพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 

- เพื่อให้คณะผู้บริหารและ
สมาชิก อบต.  พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติงาน 

300,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านัก
ปลัด 

            

3. โครงการจัดประชุมสภา  
อบต.สัญจร หมุนเวียนใช้
สถานท่ีแต่ละหมู่บ้าน 

-เพื่อให้รับทราบถงงบทบาท
หน้าท่ีของ อบต. 

10,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านัก
ปลัด 

            

 



 

 

-12- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  ด้านการพัฒนาชุมชน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนในชุมชุนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พร้อมทั้งรับทราบถึงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  

อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

4. ค่าใช้จ่ายให้กับ
คณะกรรมการในการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
คณะกรรมการในการสอบ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

20,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส านัก
ปลัด 

            

5. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบ
เขตท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 
 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดออกหรือตรวจสอบ
หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง 

30,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 
 

ส านัก
ปลัด 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  การพัฒนาชุมชน : แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์     เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชุนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พร้อมทั้งรับทราบถึงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร : การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 
 
 

 

โครงการปรับปรุงศูนย์
ประสานงานศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภอ (อุดหนุน อบต.  
บุโพธิ์) 

- เพื่อมีสถานท่ีส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้าง อปท.ระดับ
อ าเภอ 

20,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านัก
ปลัด 

            

2. อุดหนุนส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์  

- เพื่อให้พนักงานส่วนเข้ารับ
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
ของ อปท. 

12,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านัก
ปลัด 

            

3. โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานวันส าคัญของ
ทางราชการ (อดุหนุนท่ี
ท าการปกครองอ าเภอล า
ปลายมาศ) 

- เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล
ร่วมงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญ
ของทางราชการ 

10,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านัก
ปลัด 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  การพัฒนาชุมชน : แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์     เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชุนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พร้อมทั้งรับทราบถึงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร : การพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

4. โครงการจัดพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

-เพื่อด าเนินการตามโครงการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร 

10,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านัก
ปลัด 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชน) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  1  ด้านการพัฒนาชุมชน : แผนงานบริหารงานคลัง 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์     เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชุนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาด้านบุคลากรและการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู พร้อมทั้งรับทราบถึงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู สามารถตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองคูได้  
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 
 

 

โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 
 

-เพื่อเป็นตัวชี้วัดในการจัดเก็บ
ภาษีในเขตต าบลหนองคู 
 

 

200,000.- 
 
 
 

องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านัก
ปลัด 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  2 ด้านการส่งเสริม : แผนงานสาธารณสุข 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบอาชีพในชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมา

ณ 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 

 

อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

- เพื่อสนับสนุนกิจการงาน
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000.- 
  

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส่วน
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

            

2. 
 

 

อุดหนุนส านักงานกิ่ง
กาชาดอ าเภอ 
ล าปลายมาศ 

-เพื่อสนับสนุนกิจการของ
เหล่ากาชาดอ าเภอล าปลาย
มาศ 

10,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

ส่วน
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่  2 ด้านการส่งเสริม : แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบอาชีพในชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
อันดับ

ท่ี 
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 

 

ฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศงกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของกลุ่ม
สตรีต าบลหนองคู 

-เพื่อให้กลุ่มสตรีมีบาทบาท
และรับทราบการท างานของ
กลุ่มสตรี 

250,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

2. อุดหนุนกลุ่มท าน้ ายาล้าง
จานบ้านน้อยบุตาวงษ์  

-เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและมีรายได้เพิ่ม 

30,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
หนองคู 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

3. สนับสนุนสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพ
คนชรา คนพิการ และผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

9,498,000.-  
  

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ถนน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านแท่น
พระ หมู่ท่ี 1 

- ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา  0.15 เมตร 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 910 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก 
ไหล่ทางท้ังสองด้านและจุดส้ินสุด
โครงการ ปาายโครงการ 1 ปาาย
จุดเริ่มต้นโครงการจากถนน 
คสล.เดิม บริเวณท่ีนางสมเพียร 
ดวงมา 

490,500.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

2. 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้อย     
บุตาวงษ์ หมู่ท่ี 12 

จุดท่ี 1 
- ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 
30 เมตร หนา  0.15 เมตร 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ี 
นายประมวล สุขรัมย์ 

482,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ถนน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

  จุดท่ี 2 
- ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา  0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางท้ังสองด้าน
และจุดส้ินสุดโครงการ จุดเริ่มต้น
โครงการจากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ี 
นางกาหลง ซารัมย์ 

 องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

3. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน 
บุตาวงษ์. หมู่ท่ี 4 

- ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา   0 . 15  เมตร  ปริ ม าณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางท้ังสองด้าน
และจุดส้ินสุดโครงการ ปาายโครงการ 1 
ปาาย  เริ่มต้นโครงการบริเวณถนน คสล.
เดิมท่ีนายบุญชู เชือนรัมย์ 

532,000.- 
 

องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ถนน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

4. 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านไผ่
ใหญ่ หมู่ท่ี 6 

-ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
125  เมตร  หนา  0 . 1 5  เ มตร 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก  ไหล่
ทางลงหินคลุกท้ังสอง ด้านและ
จุดส้ินสุดโครงการ ปาายโครงการ 1 
ปาาย เริ่มต้นโครงการบริเวณ ถนน 
คสล.เดิมท่ี      นางจ าปี เสริมศรี 

272,500.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

5. 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเย้ย
ม่วงหมู่ท่ี 7 

- ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 
184.5 เมตร หนา  0.15 เมตร 
ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 738 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก ไหล่
ทางลงหินคลุกท้ังสองด้านและ
จุดส้ินสุดโครงการ ปาายโครงการ 1 
ปาาย เริ่มต้นโครงการบริเวณท่ีถนน 
คสล.เดิมท่ีนายเฉลิมพล หลงพิมาย  

400,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 

 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ถนน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

6. 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนอง
กระโดน หมูท่ี่ 8 

-ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา  0 .15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางลงหินคลุก
ทางท้ังสองด้านและจุดส้ินสุดโครงการ 
ปาายโครงการ 1 ปาาย เริ่มต้นโครงการ
บริเวณถนน คสล.เดิมท่ีนายชุมสิน 
แก้วอรสาร 

326,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

7. 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน    
หนองโสน หมู่ท่ี 
13 

- ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา  0 .15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุก ไหล่ทางท้ังสองด้าน
และจุดส้ินสุดโครงการ ปาายโครงการ 1 
ปาาย  เริ่มต้นโครงการบริเวณถนน 
คสล. ท่ีนางทองมน วงส์สม  

326,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ถนน) 

 
 

อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

8. 
 
 
 

 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านไผ่ใหญ่ หมู่ท่ี 6 

-ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 150 
ลูกบาศก์ เมตร พร้อมเกรด
ปรับแ ต่ง  เ ริ่ ม ต้น โครงการ
บริเวณท่ี ด.ต.สมัยเดช แสน
โครตร 

59,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ทางระบายน้ า) 
อันดับท่ี โครงการ/ 

กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

9. ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า 
บ้านแท่น
พระ หมู่ท่ี 1  

-วางท่อกลมคอนกรีต ศก.0.30 เมตร จ านวน 70 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อเทพื้น คสล.ทับหลัง
แนววางท่อคอนกรีต ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ตลอดแนวหลังท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 4 บ่อ ระยะทาง
ตลอดสาย 71.25 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณทางระบายน้ าเดิม ท่ีนายสุรินทร์ ดวงดี 

100,000.- องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

10. ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า 
บ้านน้อย 
บุตาวงษ์  
หมู่ท่ี 12  

-วางท่อกลมคอนกรีต ศก.0.30 เมตร จ านวน 89 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ เทพื้น คสล.ทับหลัง
แนววางท่อคอนกรีต ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร 
ตลอดแนวหลังท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 4 บ่อ ระยะทาง
ตลอดสาย 90.20 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณทางระบายน้ าเดิม ท่ีนาย  
สีเฉลียว ศรีรัมย์ 

100,000.- องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
หนองคู 

กองช่าง             



 

 

-24- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : ทางระบายน้ า) 
อันดับ

ท่ี 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

11. ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า 
บ้านหนอง
กระโดน 
หมู่ท่ี 8  

-วางท่อกลมคอนกรีต ศก.0.30 เมตร จ านวน 70 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อเทพื้น คสล.ทับหลัง
แนววางท่อคอนกรีต ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ตลอดแนวหลังท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 4 บ่อ ระยะทางตลอด
สาย 71.20 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทาง
ระบายน้ าเดิม ท่ีนายประเสริฐ สรารัมย์ 

100,000.- องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

12. ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า 
บ้านหนอง
โสน  
หมู่ท่ี 13  

-วางท่อกลมคอนกรีต ศก.0.30 เมตร จ านวน 110 
ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ เทพื้น คสล.ทับหลัง
แนววางท่อคอนกรีต ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร 
ตลอดแนวหลังท่อ พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต 
ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดความกว้างภายใน 0.30 
เมตร ยาว 1.00 เมตร จ านวน 6 บ่อ ระยะทางตลอด
สาย 111.80 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทาง
ระบายน้ าเดิม ท่ีศาลากลางหมู่บ้าน 

154,800.- องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
หนองคู 

กองช่าง             

 



 

 

-25- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  3 ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการด้านต่างๆ เช่น ถนน  ประปา ไฟฟ้า สระน้ า  สิ่งก่อสร้าง สะพาน อาคาร ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ : อาคาร) 
อันดับ

ท่ี 
โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

13. ก่อสร้างห้องน้ า 
– ห้องส้วม ของ 
อบต.หนองคู  

-ก่อสร้างห้องน้ า/ห้องส้วม ของ อบต.หนองคู 
จ านวน 4 ท่ีน่ัง  

250,000.- องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
หนองคู 

กองช่าง             
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : แผนงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. 
 

 

สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบ้านแท่นพระ) 

- เพื่อด าเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันจัดสรรให้
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
ศงกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

296,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

2. 
 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการอาหารเสริม(นม) 
(โรงเรียนบ้านแท่นพระ) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการศงกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

142,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

3. สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวัน 
(โรงเรียนบา้นบุตาวงษ์) 

- เพื่อด าเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันจัดสรรให้
โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
ศงกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

408,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

4. สนับสนุนงบประมาณ
โครงการอาหารเสริม(นม) 
(โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ให้โรงเรียนในสังกัด
คณะกรรมการศงกษาข้ันพื้นฐาน 
(สพฐ.) 

195,500.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : แผนงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาและยกระดับการศึกษาของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเป็นระดับเดียวกัน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

5. สนับสนุนงบประมาณ 
โครงการอาหารกลางวัน 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองคู) 

- เพื่อด าเนินการตามโครงการ
อาหารกลางวันจัดสรรให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองคู 

291,200.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

6. สนับสนุนงบประมาณ
โครงการอาหารเสริม 
(นม)(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หนองคู) 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองคู 

97,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

7. โครงการจัดซื้อหนังสือ
เข้าห้องสมุด 

-เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือ
ส าหรับการศงกษา 

20,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

8. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หนองคู 

-เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนอง
คู 

8,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : แผนงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาและยกระดับการศึกษาของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเป็นระดับเดียวกัน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

9. โครงการวัน
วิทยาศาสตร์เด็ก
ปฐมวัย 

-เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 

2,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส่วน
การศงกษา 

            

10. โครงการแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

-เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส่วน
การศงกษา 

            

11. โครงการวันแม่
แห่งชาติ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2561 (ของ 
ศพด.อบต.หนองคู) 

1,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส่วน
การศงกษา 

            

12. โครงการวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา (ของ ศพด.
อบต.หนองคู) 

1,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส่วน
การศงกษา 

            



 

 

-29- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : แผนงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาและยกระดับการศึกษาของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเป็นระดับเดียวกัน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

13. โครงการจัดงานประเพณี
ขง้นเขาพนมรุ้ง ปี 2561 
 

- เพื่อส่งเสริมงานประเพณี
ของจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
การศงกษา 

            



 

 

-30- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี : แผนงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

14. โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตในเด็ก
วัยเรียน (โรงเรียนบ้าน
แท่นพระ) 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตในเด็กวัยเรียน 

50,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

15. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

25,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

16. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม – จริยธรรม
นักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการส่งเสริม
คุณธรรม – จริยธรรม
นักเรียน 

25,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

17. โครงการค่ายศิลปะ 
“Art of junior”  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการค่ายศิลปะ 
“Art of junior” 

50,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            



 

 

-31- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี : แผนงานการศึกษา 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร   
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

18. โครงการค่ายค่าย
ภาษาอังกฤษ 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

20,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

19. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ตามโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

30,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-32- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : แผนงานงบกลาง 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (การพัฒนาและยกระดับการศึกษาของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นเป็นระดับเดียวกัน) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกนัสังคม ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างท่ัวไป 

122,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านักปลัด             

2. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ต าบลหนองคู 

100,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านักปลัด             

4. เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองคู (สัจจะออม
ทรัพย์วันละบาท) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลหนองคู 

100,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

            

4. เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการท้องถิ่น 

155,000.- องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
หนองคู 

ส านักปลัด             



 

 

-33- 
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค ู

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  4 เร่งรักษาจารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์    เพื่อพัฒนาการศึกษา  การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมอนุรักษ์ จารีตประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกแก่ประชาชนในการอนุรักษ์  จารีตประเพณี วัฒนธรรม) 

อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

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

1. โครงการจัดงานประเพณี  
ลอยกระทง  

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

50,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
การศงกษา 

            

2. 
 

 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ ประจ าปี พ.ศ.
2561 

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

50,000.- องค์การ
บริหารส่วน

ต าบลหนองคู 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู 

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านพร้อมปรับปรุงภมิูทัศน์) 
 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  5  ด้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ : แผนงานบริหารงานทั่วไป 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพืน้ที่ต าบลหนองคูใหน้่าอยู่   
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี (การจัดการสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น่าอยู่) 
อันดับท่ี โครงการ/ กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

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

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ต าบลหนองคู 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
ต าบลหนองคู ประจ าปี พ.ศ.
2561 

20,000.- องค์การ
บริหาร
ส่วน
ต าบล
หนองคู 

ส่วน
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


