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  ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และ(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การ
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการ การท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ  26     
“ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” 
 ภายใต้กฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพ่ิมเติม) ครัง้ที่ 1 /2563 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึนก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการที่ด าเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ 
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จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
   การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
3. เป็นการรวมขัอมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหิน

โคน 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
 3.  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
 4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 

6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
มีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินโคน และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 
ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า  
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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    ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
    - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1) 
    - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จัดท า
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
 2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นไปตามเป้าหมาย
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
 6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด   
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 จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                                      
หน่วยงานอื่น 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
 คณะกรรมการสนับสนุนการ                                
 

 
  
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
 
 
         
 
 
 
    
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 

          

 

 

 

     รวบรวมโครง/กิจกรรม 
 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

      หนว่ยงานอื่น 

    จดัท ารา่งแผนการด าเนินงาน 

   เสนอรา่งแผนการด าเนินงาน 

พิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน 

เสนอรา่งฯตอ่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

      ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินใหค้วาม

เห็นชอบ 

ประกาศใช ้



        
    

 

 

 

  

                                          ส่วนท่ี 1 

                                           บทน า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

   

 

                   ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง- 5,750 อบต.หินโคน ส านักงาน 

พฒันาสมรรถนะผู้ปฏิบัติ ประจ าและพนักงานจ้างมีความรู้ ปลัดอบต.
งานด้านสารบรรณ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ

2 โครงการอบรมและศึกษา คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การ 391,407 อบต.หินโคน ส านักงาน 
ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน ปลัดอบต.
และประสิทธภิาพในการ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนัก- 
ปฏิบัติงานของคณะผู้- งานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
บริหารสมาชิกสภาองค์ จ้างทั่วไป ได้รับความรู้ทักษะ
การบริหารส่วนต าบล เป้นการเพิ่มศักยภาพในการท า
พนักงานส่วนต าบล ลูก- งานขององค์การบริหารส่วนต าบล
จ้างประจ า พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป

                บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
             แผนด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562

                       องค์การบรหิารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวับรุรีมัย์

2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าชุมชน 31,440 อบต.หินโคน ส านักปลัดฯ

การเพื่อจัดท าแผนพฒันา สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน  
ท้องถิ่นระดับต าบล ต าบล พนักงาน และชาวบ้าน

16 หมู่บ้าน ฯลฯ
4 โครงการปรับปรุงระบบ จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน 100,000 ศาลากลาง ส่วนการคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพยสิ์นให้ครอบคลุมพื้นที่ หมู่บ้าน และ
ทรัพยสิ์น ทั้งหมดในอบต.หินโคน อบต.หินโคน

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยุทธศาสตรเ์มืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 โครงการฝึกอบรมพฒันา เพื่อให้บุคลากรและประชากร 150,000 ทั้ง 16 หมู่บ้านส านักปลัด

ศักยภาพอาสาสมัครป้อง ในต าบลมีทักษะและความรู้พร้อม
กันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่จะป้องกันและเอาตัวรอดได้
ประจ าปี 2562 เวลาเกิดอุคคีภัยขึ้นในชุมชน

2 โครงการลดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการขับขี่ 10,000 ทั้ง 16 หมู่บ้านส านักปลัด
บนท้องถนนในช่วงเทศ-
การปีใหม่ประจ าปี  

2562

2562

2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
3 โครงการลดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการขับขี่ 10,000 ทั้ง 16 หมู่บ้านส านักปลัด

บนท้องถนนในช่วงเทศ-
กาลสงกรานต์ประจ าปี 
พ.ศ. 2562

4 โครงการอบรมป้องกัน เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและ 50000 นักเรียนและ อบต.หินโคน
และระงับอัคคีภัยใน ประชาชนมีทักษะและความรู้พร้อม ประชาชน
สถานศึกษาปีงบประมาณที่จะป้องกันและเอาตัวรอดได้เวลา
พ.ศ. 2562 เกิดอัคคีภัยขึ้นในชุมชน

.
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1  โครงการเข้าค่ายอบรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 27,000 อบต.หินโคน กองการ

คุณธรรมจริยธรรมเด็ก ให้กับเด็กและเยาวชนตามหลัก ศึกษา
และเยาวชน ค่านิยม 12 กระการ

2 โครงการป้องกันสาร- เพื่อให้เด็กนักเรียนห่างไกลจาก 15,000 อบต.หินโคน กองการ
เสพติดในสถานศึกษาโรง ยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็ง ศึกษา
โรงเรียนวดับ้านตะขบ ให้สถานศึกษามิให้ระบาดของ กองการ                                                         

ยาเสพติดและสร้างความเข้มแข็ง ศึกษา

2561

2.2 แผนงานการศึกษา
2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
3 โครงการสถานศึกษาสี เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นของ 5000 โรงเรียนวดั กองการ

ขาวปลอดยาเสพติดและ โรงเรียนได้รู้พษิภัยของยาเสพติด โคกสะอาด ศึกษา
อบายมุโรงเรียน
วดัโคกสะอาด

4 โครงการสถานศึกษาสี เพื่อให้นักเรียนห่างไกลจากยา- 15000 โรงเรียนวดั
ขาวปลอดยาเสพติดโรง- เสพติด โรงเรียนห่างไกลจาก วดับ้านหินโคน
เรียนวดับ้านหินโคน ยาเสพติด ส่ือลามกอนาจาร

และเหตุทะเลาะววิาท
5 สนับสนุนอาหารเสริม เพื่อให้เด็กได้ด่ืมนมครบทุกคน 1,078,821 ศพด.3 แห่ง กองการ

(นม) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด กับ 4 โรงเรียน ศึกษา
6 สนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ 431,200 ศพด.3 แห่ง กองการ

กลางวนัส าหรับเด็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศึกษา
7 ค่าจัดการเรียนการสอน จัดหาให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 149600 ศพด.3 แห่ง กองการ

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์ ศึกษา
จ านวน 3 ศูนย์

2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 จัดซ้ือเคมีภัณฑ์ป้องกัน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 200,000 จ านวน 16 กอง

โรคไข้เลือดออก ไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่บ้าน สาธารณสุข
2 จัดวคัซีน/ยาคุมก าเนิด เพื่อป้องกันภัยจากโรคพษิ 50,000 จ านวน 16 กอง

สุนัขและแมวและอุปกรณ์สุนัขบ้า หมู่บ้าน สาธารณสุข
ป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า

  2.4  แผนงานสรา้งความเข็มแข็งของชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 โครงการอบรมการท า เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิ         33,775 อบต.หินโคน กองสวสัดิ

บายศรี ปัญญาของท้องถิ่นและผู้เข้าอบรม การสังคม
สามารถน าความรู้มาใช้ในท้องถิ่น   

2 โครงการอบรมป้องกัน เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ 16,275 อบต.หินโคน กองสวสัดิ
และแก้ไขปัญหาการต้ัง ความรู้เร่ืองบทบาทและคุณค่าของ การสังคม
ครรภ์ไม่พร้อมในวยัรุ่น ความเป็นชาย/หญิงในสังคมพฒันา

การจัดการอารมณ์และพฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวยัรุ่น

2561
2.3  แผนงานสาธารณสุข

2561 2562

2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
3 โครงการฝึกอบรมป้องกัน เพื่อให้ผู้น าชุมชนและประชาชน 12,275 อบต.หินโคน กองสวสัดิ

และแก้ไขปัญหารความ รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และความคุ้มครอง การสังคม
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ แก่ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรง
บุคคลในครอบครัว ในครอบครัว พ.ศ. 2550

4 โครงการอบรมพฒันา เพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันระหวา่ง 55,100 อบต.หินโคน กองสวสัดิ
คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ การสังคม

5 โครงการอบรมส่ิง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ 16,025 อบต.หินโคน กองสวสัดิ
ประดิษฐ์จากวสัดุเหลือใช้ ให้แก่ประชาชนได้ทราบ และ การสังคม

สามารถลดปริมาณมูลฝอยหรือน า
ของใช้ไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
เพื่อลดการน าไปก าจัด

6 อุดหนุนส านักงานกิ่งกา- เพื่อช่วยเหลือสังคมและกิจกรรม 40,000 ที่วา่การอ าเภอ กองสวสัดิ
ชาดอ าเภอล าปลายมาศ สาธารณกุศลต่างๆ ล าปลายมาศ การสังคม

7 อุดหนุนส านักงานเหลา- เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามภาร- 10,000 ที่วา่การจังหวดั กองสวสัดิ
กาชาดบุรีรัมย์ กิจของเหลากาชาดจังหวดับุรีรัมย์ บุรีรัมย์ การสังคม

2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 แข่งขันกีฬาต้าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วม 140,000 ทั้ง 16 หมู่บ้านกองการ

ยาเสพติด"หินโคนคัพ" กิจกรรมงานกีฬา มีความสามัคคี ต าบลหินโคน ศึกษา
ประจ าปี 2562 ห่างไกลยาเสพติดและพฒันา

ศักยภาพในกิจกรรมด้านกีฬา
2 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วม 50,000 ในเขตต าบล กองการ

นักกีฬา กิจกรรมงานกีฬา มีความสามัคคี หินโคน ศึกษา
ห่างไกลยาเสพติด

3 โครงการลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น 1,300 ในเขตต าบล กองการ
หินโคน ศึกษา

4 โครงการเข้าค่ายลูกเส้ือ- เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เกิด 10,000 โรงเรียนวดั กองการ
เนตรนารีโรงเรียนวดั ความสามัคคี มีวนิัย โคกสะอาด ศึกษา
โคกสะอาด

5 โครงการเดินทางไกลลูก เพื่อให้เด็กเกิดความสามัคคี มีวนิัย 4,000 โรงเรียนวดั กองการ
เสือส ารอง โคกสะอาด ศึกษา

6 โครงการเข้าค่ายพกัแรม เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เกิด 30000 โรงเรียนวดั กองการ
ลูกเสือ-เนตรนารี โรง- ความสามัคคี มีวนิัย บ้านหินโคน ศึกษา
เรียนวดับ้านหินโคน

3.1  แผนงานศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3   การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา  

2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.คพ.ย.ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 ก่อสร้างระบายน้ า คสล. ก่อสร้างวา่งท่อระบายน้ า คสล. 319,000 บ้านโคกสนวน กองช่าง

หมู่ที่ 2 บ้านโคกสนวน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสนวน ต าบล หมู่ที่ 2
อ าเภอล าปลายมาศ หินโคน อ าเภอล าปลายมาศ
จังหวดับุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย ์จากบ้านนายสมศรี

สบายใจ ถึงนา นายบุญสูง 
 เวฬุวนารักษ์ วางท่อระบายน้ า
คสล. เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 
เมตรพร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร
จ านวน 30 บ่อ ความยาว 304 
เมตร

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

2561 2562
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
2 โครงการก่อสร้างวางท่อ ก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ า 263,000 บ้านตะขบ กองช่าง

รางระบายน้ า พร้อมบ่อ พร้อมบ่อพกั คสล. หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 4
พกั คสล. หมู่ที่ 4 บ้านตะขบ ต าบลหินโคน อ าเภอ-

ล าปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ์จาก
บ้านนางสมัย การเพยีร ถึงวดั
บ้านตะขบ ต าบลหินโคน อ าเภอ-
ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า คสล.
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพกั คสล.  ขนาด 
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร
จ านวน 23 บ่อ ความยาวรวม
243 เมตร

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 200,000 บ้านโนนตะ- กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 บ้านโนนตะครอง ต าบล ครองหมู่ที่ 5

หินโคน อ าเภอล าปลายมาศ
จังหวดับุรีรัมย ์จากบ้านนายสมัน
แมนรัมยถ์ึงศาลตาปู่รางระบายน้ า
รูปตัวว ีปากบนกวา้ง 0.35 เมตร
ก้นล่างกวา้ง 0.20 เมตร ลึก
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

 0.22 เมตร หนา 0.05 เมตร 
พร้อมวางท่อเส้นผ่านศูนยก์ลาง
0.30 เมตร จ านวน 100 ท่อน
ความยาวรวม 1150 เมตร 

4 โครงการก่อสร้างถนน จากบ้านนางวรรณา ประเสริฐชาติ 85,000 บ้านหัวสะพาน กองช่าง
คสล. หมู่ที6่ บ้านหัว- ถึงบ้านนางวรรณา ประเสริฐชาติ  หมู่ที6่
สะพาน ต าบลหินโคน ถึงบ้านนางอ านวย สาลีกูล ขนาด
อ าเภอล าปลายมาศ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 58 เมตร
จังหวดับุรีรัมย์ หนา 0.15 ม.

5 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ จากบ้านนายเขื่อน ชนะชัย ถึงบ้าน 99,000 บ้านหินโคน กองช่าง
7 บ้านหินโคน ต าบล นายเขื่อน ชนะชัย ถึงบ้าน หมู่ที่ 7
หินโคน อ าเภอล าปลาย- นายธนพงษ์  ภูมิสาคู ขนดกวา้ง
มาศ จังหวดับุรีรัมย์ 3 เมตร ยาว 66 เมตร  หนา 

0.15 เมตร
6 ก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเชื่อมต่อทางสาธารณะถึง 65,000 บ้านโนนง้ิว

หมู่ที่ 8บ้านโนนง้ิว บ้านนายล าเทียน อ่อนศรี หมู่ที่ 8
ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 45
เมตร หนา 0.15 เมตร
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
7 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 447,000 บ้านหนองตา- กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพกั บ่อพกั หมู่ที่ 9 จากบ้านนางล าพงึ จ่ าหมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาจ่ า แก้วเตชะ ถึงบ้านนางแจ้ง อุชื่น
ต าบลหินโคน อ าเภอล า- ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า คสล. 
ปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 เมตร

พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาด
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร 
จ านวน 45 บ่อ ความยาวรวม
278 เมตร

8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า จากบ้านนายพดั ดวงจิตต์ถึงบ้าน 239,000 บ้านหนองตา- กองช่าง
คสล.พร้อมบ่อพกั หมู่ที่ นายค าจันทร์ สีดางาม ตาอยูห่มู่ที่ 10
10 บ้านหนองตาอยู่ วางท่อ คสล.เส้นทางผ่านศูนย์
ต าบลหินโคน อ าเภอล า- กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั
ปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ คสล.ขนาด

1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร 
จ านวน 19 บ่อ ความยาวรวม  
 199 เมตร 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

9 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ จากศาลปูตาถึงที่สาธารณะขนาด 151,000 บ้านโคกสะอาดกองช่าง
11 บ้านโคกสะอาดน้อย กวา้ง 5 เมตร ยาว 340 เมตร สูง น้อย หมู่ที่ 11
ต าบลหินโคน อ าเภอล า- 1.10 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าน
ปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์ ศูนยก์ลาง 0.60 เมตร จ านวน

21 ท่อน 
10 ก่อสร้างถนน คสล. จากสามแยกเข้าหมู่บ้านถึงบ้าน 88,000 บ้านโคกใหม่ กองช่าง

 หมู่ที่ 13 บ้านโคกใหม่ นายบุญมี สัวรัมย ์ขนาดกวา้ง  หมู่ที่ 13
ต าบลหินโคน อ าเภอล า- 2 เมตร ยาว 90 เมตร 
ปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย์  หนา 0.15 เมตร 

11 โครงการปรับปรุงถนน จากนานางพฒุ ชินโครตถึงนา 70,000 หมู่ที่ 15 กองช่าง
ลงหินคลุก หมู่ที่ 15 นางบัวรอง โสภิพนัธ ์ขนากวา้ง บ้านคลอง-
บ้านคลองประดู่ ต าบล 2  ม.ยาว 700 ม. หนา 0.10 ประดู่
หินโคน อ าเภอล าปลาย- เมตร
มาศ จังหวดับุรีรัมย์

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ จากบ้านนายมานพ แก้วมะดัน 55,000 หมู่ที่ 16 กองช่าง
16 บ้านหนองม่วง ถึงบ้านนางกุหลาบ ขนาดกวา้ง บ้านหนองม่วง
ต าบลหินโคน อ าเภอ 4 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 
ล าปลายมาศ จังหวดั 0.15 เมตร
บุรีรัมย์

2561 2562



 - 17 -

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 โครงการบ ารุงรักษา เพื่อบ ารุงรักษาท าความสะอาด 120,000 คลองส่งน้ า กองส่งเสริม

และท าความสะอาด ตัดหญ้า ลอกตะกอนคลองส่งน้ า จ านวน 6 การเกษตร
คลองส่งน้ าสถานีสูบน้ า จ านวน 6 สถานี สถานี
ด้วยไฟฟา้

2 โครงการปรับปรุงภูมิ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 100,000 อบต.หินโคน กองส่งเสริม
ทัศน์ภายในต าบลหินโคน ปลูกต้นไม้ประดับ ตัดแต่งกิ่งไม้ การเกษตร

ตัดหญ้าปรับปรุงแหล่งเส่ือมโทรม
ด าเนินโครงการ เช่น ค่าจัดซ้ือ

3 โครงการเพิ่มพิ้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มปริมาณต้นไม้และรักษา 55,000 อบต.หินโคน กองส่งเสริม
ระบบนิเวศ มีความร่มร่ืนสวยงาม การเกษตร

4 โครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ฝึกอบ 55,000 อบต.หินโคน กองส่งเสริม
ปลูกผักหวานป่าเพื่อ- รมและการเรียนรู้การปลูกผัก- การเกษตร
สร้างอาชีพและรายได้ หวานตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง
ให้แก่ชุมชน

2561 2562
4.2  แผนงานการเกษตร
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงานบญัชีครภุัณฑ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบรหิารส่วนต าบลหินโคน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่    (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
1 จัดซ้ือจัดวางกระเป๋าเด็ก เพื่อใช้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 18,000 ศูนยพ์ฒันา กองการ

เด็กเล็ก 3 ศึกษา
ศูนยพ์ฒันา

2 จัดซ้ือจัดวางหนังสือ เพื่อใช้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4,350 ศูนยพ์ฒันา กองการ
3 ตัว เด็กเล็ก 3 ศึกษา

ศูนย์
3 จัดซ้ือโต๊ะญีปุ่่น จ านวน     เพื่อใช้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 4,080 ศูนยพ์ฒันา กองการ

12 ตัว เด็กเล็ก 3 ศึกษา
ศูนย์

4 ติดต้ังมุ่งลวดศูนยพ์ฒันา โครงการต่อเติมมุ้งลวดอาคาร 53,000 ศูนยพ์ฒันา กองการ
เด็กเล็กองค์การบริหาร ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.หินโคน เด็กเล็ก  อบต. ศึกษา
ส่วนต าบลหินโคน ม.5 จ านวน 4 ชุด ขนาด หมู่ที่ 5
อ าเภอล าปลายมาศ 1.70x2.05 เมตร จ านวน 2 ชุด
จังหวดับุรีรัมย์ งานมุ้งลวดขนาด 1.20x2.80  

2561 2562
แผนงานบริหารงานศึกษา



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่    (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

เมตร จ านวน 14 ชุด ขนาด
1.20x1.80 

5 ติดต้ังมุ่งลวดศูนยพ์ฒันา งานก่อสร้างประกอบด้วย เหล็ก 42,000 ศูนยพ์ฒันา กองการ
เด็กเล็กบ้านโคกสะอาด แบน 4 หุน จ านวน 186 เส้น เด็กเล็กบ้าน ศึกษา
 ต าบลหินโคน สีน้ ามันกันสนิม 2 ลิตร ทินเนอร์ โคกสะอาด
 อ าเภอล าปลายมาศ 2 กระป๋อง งานมุ้งลวดขนาด
จังหวดับุรีรัมย์ 1.65x3.20 เมตร จ านวน 2 ชุด  

ขนาด 1.65x2.10 ม. จ านวน
4 ชุด ขนาด 1.65x1.60 เมตร
จ านวน 2 ชุด

6 จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน 12,900 ที่ศูนยพ์ฒันา กองการ
 3 เคร่ือง ๆละ 4,300 บาท เล็กเด็กจ านวน ศึกษา

3 ศูนย์
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่    (บาท)   ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

1 จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน เพื่อใช้ในการท างานประเภท 3,200 อบต.หินโคน กองส่งเสริม
จ านวน 3 ตัว อ านวยการท้องถิ่นระดับต้น การเกษตร
จ านวน 3 ตัว จ านวน 1 ตัว

2 จัดซ้ือเก้าอี้ท างาน ประ จัดซ้ือเก้าอี้ท างานประเภททั่วไป 1,200 อบต.หินโคน กองส่งเสริม
จ านวน 1 ตัว ระดับช านาญงาน จ านวน 1 ตัว การเกษตร

3 จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 2,800 อบต.หินโคน กองส่งเสริม
จ านวน 1 ตัว การเกษตร

4 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิ- 16,000 อบต.หินโคน
จ านวน 1 เคร่ือง เตอร์จ านวน 1 เคร่ือง กองส่งเสริม

5 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด จัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ 10,000 อบต.หินโคน การเกษตร
เลเซอร์ หรือชนิด LED  หรือชนิด LEDสีแบบ Network
สีแบบ Network

6 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 5,900 อบต.หินโคน
จ านวน 1 เคร่ือง 1 KVAจ านวน 1 เคร่ือง

2561 2562
แผนงานการเกษตร
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