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เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  2)พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
เอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการ และให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 

อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 26(2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จึงประกาศให้ใช้
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้    
   
  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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         (นายถวัลย์  โขมโนทัย)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่างประสิทธิภาพตาม
ก าหนดระยะเวลา จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาและสอดคล้องกับงบประมาณ 
ดังนั้นจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคนขึ้น ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยแผนการด าเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดชองแผนงาน /
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ชององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน นอกจากนี้
แผนการด าเนินงานดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
 
 
 

      
       นายถวัลย์  โขมโนทัย 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
        ตุลาคม  พ.ศ. 2560 
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บทน า 
 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา และแผนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้งวางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสาน และบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย จากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ข้อ  26 ข้อ 27 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการที่ด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 
   การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
   แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสามปี และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
3. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
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 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/กิจกรรมที่มีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
โคน และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาด าเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 บทน า องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

- บทน า  
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขัน้ตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

   ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
    -  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด 1) 
    -  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด 2) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน จัดท าประกาศ เรื่อง การใช้แผนการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
 2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
 4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
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 6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด   
 
  จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ                                
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ                                
 
 
    

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
 จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

  

 ผู้บริหารท้องถิ่น               
 

   

 

รวบรวมโครง/กิจกรรม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน

ด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงฯต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบ 

   ประกำศใช้ 



 

 



บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ         

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
3 
 

 
7.32 

 
142000 

 
0.51 

 

 
ส านักปลัด, 
กองคลัง 

รวม 3 7.32 142000 0.51  
2.ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
2.5 แผนงานงบกลาง 

 
4 

10 
4 
5 
3 

 
9.76 

24.39 
9.76 

12.20 
7.32 

 
990000 

4378913 
320000 
170000 

18312000 

 
3.57 

15.78 
1.15 
0.61 

66.00 

 
ส านักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองสวัสดิ์การ 

รวม 26 63.41 24170913 87.12  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
2 

 
4.88 

 
180000 

 
0.65 

 
กองการศึกษา 

รวม 2 4.88 180000 0.65  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
4.2 แผนงานการเกษตร 

 
8 
2 

 
19.51 
4.88 

 
3141000 
110000 

 
11.32 
0.40 

 
กองโยธา 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 10 24.39 3251000 11.72  
      
      

- ๔ - 



 

 

 

                              ส่วนที่   2                                                                                                                               

                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
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 โครงการจัดเวทีประชาคม เพือ่ให้ประชาชนเสนอปัญหา 32,000 ศาลากลาง ส านักงาน 

ระดับต าบลและการ ความต้องการเพือ่น า หมู่บ้าน16หมู่ ปลัดอบต.
จัดท าแผนชุมชน ไปพัฒนาภายในหมู่บ้าน

2 โครงการปรับปรุงระบบ เพือ่เป็นข้อมูลในการเพิม่ 10,000 อบต.หินโคน กองคลัง
แผนทีภ่าษีและทะเบียน ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ทรัพย์สิน

3 โครงการออกหน่วย เพือ่ให้ประชาชนรับการบริการ 10,000 อบต.หินโคน กองคลัง
ให้บริการเคล่ือนทีรั่บ ช าระภาษีได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
ช ำระภำษีนอกสถำนที ่  

                บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
             แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                       องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวับุรีรัมย์

2560 2561

- 5 - 

   - 6 - 



ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีดี่
2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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 โครงการฝึกอบรมป้องกัน เพือ่ให้บุคลากรและประชากร 50,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านส านักปลัด

และระงับอัคคีภัยเบือ้งต้นในต าบลมีทักษะและความรู้พร้อม
ทีจ่ะป้องกันและเอาตัวรอดได้
เวลาเกิดอุคคีภัยขึ้นในชุมชน

2 โครงการลดอุบัติเหตุ เพือ่ช่วยลดอุบัติเหตุในการขับขี่ 5,000 4  จุด ส านักปลัด
บนท้องถนนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ประจ าปี 2561

3 โครงการลดอุบัติเหตุ เพือ่ช่วยลดอุบัติเหตุในการขับขี่ 5,000 4  จุด ส านักปลัด
บนท้องถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ประจ าปี 2561

.
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  จัดซ้ือการเรียนการสอน เพือ่ให้เด็กมีส่ือการเรียนการสอน 205,700 ศพด. 3 แห่ง กองการ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา
2 วันเด็กแห่งชาติ เพือ่ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 3,000 ศพด.3 แห่ง กองการ

แห่งชาติ ศึกษา

2560 2561

2560 2561
2.2 แผนงานการศึกษา

   - 6 - 

   - 7 - 



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 สนับสนุนอาหารเสริม เพือ่ให้เด็กได้ด่ืมนมครบทุกคน 1,113,313 ศพด.3 แห่ง กองการ

(นม) ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด ศึกษา
4 สนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับ 592,900 ศพด.3 แห่ง กองการ

กลางวันส าหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษา

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 จัดซ้ือเคมีภัณฑ์ป้องกัน เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพทีดี่ 260,000 จ านวน 16 กอง

โรคไข้เลือดออก ไม่ป่วยเป็นไข้เลือดออก หมู่บ้าน สาธารณสุข
2 จัดวัคซีน/ยาคุมก าเนิด เพือ่ป้องกันภัยจากโรคพิษ 60,000 จ านวน 16 กอง

สุนัขและแมวและอุปกรณ์ สุนัขบ้า หมู่บ้าน สาธารณสุข
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2560 2561

2560 2561
2.3  แผนงานสาธารณสุข

   - 7 - 

   - 8 - 



  2.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
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 โครงการอบรมการผลิต เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักน า 20,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านกองสวัสดิ

ภัณฑ์ท าน้ ายาล้างจาน สมุนไพรพืน้บ้านมาใช้ให้เกิด ต าบลหินโคน การสังคม
จากมะกรูด ประโยชน์

2 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพือ่ให้ความรู้ประชาชนเร่ือง 30,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านกองสวัสดิ
การท าดอกไม้จันทน์และ การท าดอกไม้จันทน์เป็นและน า ต าบลหินโคน การสังคม
พวงหรีด สามารถไปใช้ในงานต่างๆ

3 โครงการฝึกอบรมการท า เพือ่ให้ประชาชนมีอาชีพเสริม 20,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านกองสวัสดิ
สบูจ่ากสมุนไพรธรรมชาติ และเพือ่เพิม่รายได้เกิดการ ต าบลหินโคน การสังคม

พัฒนาสินค้าภายในท้องถิ่น
4 โครงการอบรมพัฒนา เพือ่ให้มีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง 70,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านกองสวัสดิ

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ต าบลหินโคน การสังคม
5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม เพือ่ให้ประชาชนมีกลุ่มกองทุน 30,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านกองสวัสดิ

พัฒนาสตรีและครอบครัว กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี ต าบลหินโคน การสังคม
และครอบครัว

2560 2561

   - 8 - 
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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 แข่งขันกีฬาต้าน เพือ่ให้ประชาชนทัว่ไปได้ร่วม 180,000 ทัง้ 16 หมู่บ้านกองการ

ยาเสพติด"หินโคนคัพ" กิจกรรมงานกีฬา มีความสามัคคี ต าบลหินโคน ศึกษา
ประจ าปี 2561 ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนา

ศักยภาพในกิจกรรมด้านกีฬา

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 โครงการก่อสร้างถนนดิน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 7,800 บ้านโคกสนวน กองช่าง

หมู่ที ่2 2.00 ม.ระยะทาง 90.00 ม. หมู่ที ่2
สูง 0.70 หรือปริมาณดินเสริม
ไม่น้อยกว่า 126.00 
ลูกบากศ์เมตรรายละเอียดตาม
แบบแปลนและรูปแบบรายการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินโคน

2560 2561

2560 2561

3. ยุทธศาสตร์ที ่3   การพัฒนาด้านท่องเทีย่วและกีฬา  
3.1  แผนงานศาสนา วัฒนาธรรมและนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



 - 10 -

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 โครงการ่อสร้างถนน ก่อสร้างถนน คสล.ปริมาณงาน 366,000 บ้านโคกสะ- กองช่าง

คสล.หมู่ที ่3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว อาดหมู่ที ่3
196.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 784.00
ตารางเมตร ติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

3 โครงการก่อสร้างถนน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 967,000 บ้านตะขบ กองช่าง
คสล. หมู่ที ่4 6.00 ม. ระยะ 358.00 ม. หมู่ที ่4

หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 2,148.00 ตารางเมตร

4 โครงการก่อสร้างถนน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 488,000 บ้านโนน กองช่าง
คสล. หมู่ที ่5 5.00 ม. ระยะทาง 14.50 ม. ตะครอง 

หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย หมู่ที ่5
กว่า 72.50 ตารางเมตร และ
ระยะทางเร่ิมต้นจุดที ่2 
จากบ้านนางชนิดา พงษ์พานิช
ถึงบ้านนายจรัญ หลามจันทึก
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 

2560 2561
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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

194.00 ม. หนา 0.15 เมตร 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 970.00
 ตารางเมตร

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า 260,000 บ้านหัวสะพาน กองช่าง
หมู่ที ่6 คสล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที ่6

ปริมาณงานรางระบายน้ าขนาด
0.40x0.40x0.10 เมตร วาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม 
จ านวน 48.00 ท่อน ความยาว
รวม 262.00  ม.

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูป 213,000 บ้านหินโคน กองช่าง
คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ตัวยูพร้อมฝาปิดปริมาณงานราง หมู่ที ่7
หมู่ที ่7 ระบายน้ าขนาด

0.40x0.40x0.10 เมตร วาง
ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 30.00 ท่อน ความยาว
รวม 186.00  ม.

25612560



 - 12 -

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 467,000 หมู่ที ่9 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที ่9 4.00 ม. ระยะทาง 250.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 1,000.00 ตารางเมตร

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 300,000 หมู่ที ่9 ถึง กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที ่5 4.00 ม. ระยะทาง 16.00 ม. หมู่ที ่5

หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 64.00 ตารางเมตร
จุดที ่2 ถนน คสล.เดิม ถึงหน้า
อบต.ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 16.00 ม.  
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร
 จุดที ่3 ถนน คสล.เดิม ถึงหน้า 
อบต.ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
5.00 ม. ระยะทาง 110.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย
กว่า 550.00 ตารางเมตร

2560 2561
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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 ก่อสร้างระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 295,000 บ้านหนองตา กองช่าง

หมู่ที ่10 หมู่ที ่10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง อยู่ หมู่ที ่10
0.40 พร้อมบ่อพัก คสล.
ปริมาณงานวางท่อระบายน้ า 
คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง0.40 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 
1.00x1.00x0.80x0.10 เมตร
จ านวน 25 บ่อ ความยาวรวม 
250.00 ม

10 ปรับปรุงถนนโดย ก่อสร้างถนนดินปริมาณ 480,000 บ้านโคกสะ- กองช่าง
ลงหินคลุก หมู่ที ่11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. อาดน้อยหมู่ที่

ระยะทาง 1,600.00 ม. หมู่ที ่11
หนา 0.10 ม. หรือปิมาณหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 640.00 
ลูกบากศ์เมตร

11 โครงการปรับปรุงถนนดิน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 149,000 บ้านหินโคน กองช่าง
โดยลงหินคลุก 4.00 ม. ระยะทาง 400.00 ม. เก่า หมู่ที ่12
หมู่ที ่12 หนา 0.40 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อย

กว่า 640.00 ตารางเมตร

2560 2561

      - 13 - 
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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

จุดที ่2ปริมาณงานผิวจราจร 
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
 84.00 ม. หนา 0.70 เมตร
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 25.20
ตารางเมตร

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.เดิมถึงหน้าวัด 232,000 บ้านโคกใหม่ กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที ่13 ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะ หมู่ที ่13

ทาง 127.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 508.00

13 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 162,000 บ้านหินโคน กองช่าง
หมู่ที ่14 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง กลาง หมู่ที ่14

 4.00 ม. ระยะทาง 83.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อย 
กว่า 332.00 ตารางเมตร

14 ปรับปรุงถนนโดย ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 152,000 บ้านคลอง กองช่าง
ลงหินคลุก หมู่ที ่15  4.00 ม. ระยะทาง 700.00 ม. ประดู่ หมู่ที ่15

หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีไ่ม่ 
น้อยกว่า 2,800.00 ตารางเมตร

2560 2561
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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

15 ก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 159,000 บ้านหนองม่วง กองช่าง
หมู่ที ่16 ระยะทางเร่ิมต้นจากบ้าน หมู่ที ่16

นายบุญมาก ปทุมวิง ถึงบ้าน
นางพิกุล เคลือบสูงเนิน
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
 3.00 ม. ระยะทาง 118.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ทีจ่ราจร 
ไม่น้อยกว่า 354.00 ตารางเมตร

16 ก่อสร้างลานคอนกรึต ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 130,000 อบต.หินโคน กองช่าง
เสริมเหล็กเอนกประสงค์ สายทางองค์การบริหารส่วน-

ต าบลหินโคน ลานเอนกประสงค์
ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 6.00
เมตร ระยะทาง 49.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่
น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร

25612560
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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
17 ปรับปรุงถนนโดยลงหิน ปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก 214,000 บ้านหนอง กองช่าง

คลุก หมู่ที ่9 หมู่ที ่9 ระยะเร่ิมต้นจาก หมู่ที ่9 ตาจ่ า หมู่ที ่9
บ้านหนองตาจ่ าถึงหมู่ที ่1 บ้าน
กะทิงปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 
3.00เมตร ระยะทาง 1,300.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  
390ลูกบาศ์กเมตร 

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 โครงการศึกษาดูงานโครง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่้องถิ่นหรือ 80,000 ผู้น าชุมชนและ กองส่งเสริม

การอันเนื่องมาจาก ประชาชนทัว่ไปได้เห็นตัวอย่าง ประชาชน การเกษตร
พระราชด าริของ ทีเ่ป็นรูปธรรมในการน าหลัก ต าบลหินโคน
พระบาทสมเด็จ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
พระปรมินทรมหาภูมิพล ปรับใช้ในการปฏิบัติและ
อดุลยเดช ด าเนินชีวิตประจ าวัน

2560 2561

2560 2561
4.2  แผนงานการเกษตร
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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 โครงการการคุ้มครองดูแลเพือ่ด าเนินกิจกรรมและดูแล 30,000 ผู้น าชุมชนและ กองส่งเสริม

และบ ารุงรักษาทรัพยากร บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชน การเกษตร
ธรรมชาติและส่ิงแวคล้อม ของต าบลหินโคน ต าบลหินโคน
ต าบลหินโคน ไม่น้อยกว่า 

50 คน

2560 2561
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงานบัญชคีรุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต 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 จัดซ้ือเคร่ืองท าลาย จ่ายค่าเคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000 อบต.หินโคน ส านักงาน

เอกสาร เพือ่ท าลายเอกสารทีไ่ม่ได้ใช้แล้ว ปลัด อบต.
และเอกสารทีไ่ม่จ าเป็นภายใน
องค์กร 1 เคร่ือง

2 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน 27,500 อบต.หินโคน ส านักงาน
เพือ่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร ปลัด อบต.
ทางราชการให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยจ านวน 5 ตัว

3 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ 15,000 อบต.หินโคน ส านักงาน
เพือ่ใช้ในการตัดกิ่งไม้ทีไ่ม่ได้ใช้ ปลัด อบต.

4 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 22,000 อบต.หินโคน กองคลัง
จ านวน 1 ตัว

แผนงานบริหารงานทัว่ไป
2560 2561
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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 จัดซ้ือโทรทัศน์ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ 8,000 อบต.หินโคน กองการ
(LED TV)ขนาด 32 นิ้ว ศึกษา
1 เคร่ือง

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 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 16,000 อบต.หินโคน กองสาธารณ

จ านวน 1 ตัว สุขและส่ิง
แวดล้อม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 16,000 อบต.หินโคน กองสวัสด์ิ

จ านวน 1 ตัว การสังคม
สงเคราะห์

2 จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 1 บาน 5,500 อบต.หินโคน กองสวัสด์ิ
เพือ่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร การสังคม

2560 2561

2560 2561

แผนงานบริหารงานศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

2560 2561
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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
ทางราชการให้เป็นระเบียบ สงเคราะห์
เรียบร้อยจ านวน 1 ตัว

3 จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน 5,500 อบต.หินโคน กองสวัสดิ
เก้าอี้ 1 ชุด เพือ่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร การสังคม

ทางราชการให้เป็นระเบียบ สงเคราะห์
เรียบร้อยจ านวน 1 ตัว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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 จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล้อวัดระยะทาง 8,000 อบต.หินโคน กองช่าง

เพือ่ใช้ในการท างานของบุคลากร
ภายในองค์กร จ านวน 1 ตัว

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 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 28,500 อบต.หินโคน กองการ

จ านวน 3 ตัว เพือ่ใช้ในการท างานของบุคลากร เกษตร
ภายในองค์กร จ านวน 3 ตัว

2560 2561

2560 2561

2560 2561
แผนงานการเกษตร






































