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องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
 



ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์   ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติในการ 
จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  โดยก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ ขึ้น เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณา
การท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  ซึ่ง
แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์     

ขอขอบคุณส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ล าคอหงษ์   ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  
ที่ให้ความร่วมมือท าให้แผนการด าเนินงานฉบับนี้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  หวังว่าแผนการด าเนินงานฉบับนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลในการพัฒนาประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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              ตุลาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
สารบัญ 

                   หน้า 
ส่วนที่  1  บทน า 

- บทน า         1 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      1 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      1 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      1 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ     2 
-    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ      5 

ภาคผนวก 
- ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าคอหงษ์ 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าคอหงษ์ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนที่  1   

บทน า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  1 
บทน า 

บทน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1)  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ  อบต.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
  2)  เพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ  อบต.  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนในโครงการ   
  3)  เพ่ือการประสานงานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  
ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
  4)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์/หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน  ทั้งนี้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดอย่างน้อยสามสิบวัน 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1)  แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ของ อบต.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 2)  เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ  อบต.  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
ลดความซ้ าซ้อนในโครงการ   
 3)  เป็นการประสานงานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ  ของ
แผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงาน 
 4)  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

********* 
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(ผด 1)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
 คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท)

 คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 22 91.67 23,029,000             99.22 กองช่าง
 แผนงานบริการงานทั่วไป 2 8.33 180,000                  0.78 ส านักงานปลัด

 รวม 24 100.00 23,209,000            100.00
 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 32 88.89 17,360,950             99.57 ส านักงานปลัด
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 11.11 75,000                     0.43 ส านักงานปลัด

 รวม 36 100.00 17,435,950            100.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

 แผนงานสาธารณสุข 11 100.00 590,000                  100.00 ส านักงานปลัด
รวม 11 100.00 590,000                 100.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา 11 100.00 3,225,600                100.00 กองการศึกษาฯ

 รวม 11 100.00 3,225,600              100.00

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
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(ผด 1)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
 คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท)

 คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 28.57 170,000                  1.47 ส านักงานปลัด
 แผนงานงบกลาง 5 71.43 11,413,850             98.53 ส านักงานปลัด

 รวม 7 100.00 11,583,850            100.00

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณชิยกรรม  
อุตสาหกรรม
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - -
 แผนงานการพาณิชย์ 1 100.00 20,000                     100.00 ส านักงานปลัด

 รวม 1 100.00 20,000                   100.00
ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

 แผนงานการเกษตร 6 100.00 323,700                  100.00 กองส่งเสริมการเกษตร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -

รวม 6 100.00 323,700                 100.00
 ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 2 100.00 170,000                  100.00 กองการศึกษาฯ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -

รวม 2 100.00 170,000                 100.00
 -3-

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา



(ผด 1)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ
 คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท)

 คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

 หน่วยด าเนินการ

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม

 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -

 แผนงานการเกษตร 2 66.67 83,000                     62.41 กองส่งเสริมการเกษตร

 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 33.33 50,000                     37.59 ส านักงานปลัด

 รวม 3 100.00 133,000                 100.00

 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 3 100.00 450,000                  100.00 กองการศึกษาฯ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป - - - -

 รวม 3 100.00 450,000                 100.00

 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 50.00 210,000                  51.99 ส านักงานปลัด
 แผนงานสาธารณสุข 1 10.00 20,000                     4.95 ส านักงานปลัด
 แผนงานเคหะและชุมชน 4 40.00 173,900                  43.06

รวม 10 100.00 403,900                 100.00

รวมทั้งสิ้น 114 100.00 57,545,000            100.00

บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น

นายคง  สุ่มมาตร  บา้นโนนพรม  หมู่ที่ 1
ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 57.00 เมตร หนาไม่น้อยกวา่ 0.15
 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 171.00
 ตร.ม.แบบเลขที่ 05/2562 (ทถ.นม 
01-201)

96,000 บา้นโนน
พรม หมู่ที่
 1

กองช่าง  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบา้น
นายสันติพงษ ์  จงรวมกลาง  บา้นโนน
พรม  หมู่ที่ 1

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร ยาว
 61.00 เมตร หนาไม่น้อยกวา่ 0.15 
เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 183.00 
 ตร.ม. แบบเลขที่ 06/2562 (ทถ.นม 
01-201)

104,000 บา้นโนน
พรม หมู่ที่
 1

กองช่าง  

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ล าดับที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการก่อสร้างวา่งทอ่ระบายน้ า คสล.

ชั้น 3 สายจากหน้าวดับา้นสะพาน – 
โรงเรียนบา้นสะพาน บา้นสะพาน    หมู่ที่
 2

วางทอ่ระบายน้ า คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 
0.30 เมตร จ านวน 116.00 ทอ่น 
พร้อมยาแนวรอยต่อและก่อสร้างบอ่พกั 
คสล.จ านวน 12.00 บอ่ ความยาว
โดยรวม 128.00 เมตร ถมดินกลบหลัง
ทอ่และบดอัดแน่นใหเ้รียบร้อย แบบเลขที่
 07/2562 (ทถ.นม 02-303,02-101)

250,000 บา้น
สะพาน 
หมู่ที่ 2

กองช่าง  

4 โครงการปรับปรุงขยายทอ่เมนต์ระบบ
กระจายน้ าบา้นสะพาน ณ บา้นสะพาน 
หมู่ที่ 2

ปรับปรุงขยายทอ่เมนต์ประปา ความยาว
ทอ่เมนต์ไม่น้อยกวา่ 410.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ อบต.ล าคอหงษ ์
ก าหนด) แบบเลขที่ 08/2562

112,000 บา้น
สะพาน 
หมู่ที่ 2

กองช่าง  

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

หมายเหตุพ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนดินถมคันทาง  สาย

คลองช้างทางควาย บา้นคอหงษ ์ หมู่ที่ 3
ลงดินถมคันทาง ขนาดกวา้ง 18.00 
เมตร  ระยะทางยาวรวม 50.00 เมตร 
หนาเฉล่ีย 2.00 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 900.00 ตร.ม. รวมปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ลบ.ม.(คิวแน่น) 
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร  แบบ
เลขที่ 09/2562 (ทถ.นม. 01-101)

230,000 บา้นคอ
หงษ ์หมู่ที่
 3

กองช่าง  

6  โครงการก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล. 
ชนิด 2 ช่องทาง ณ เหมืองโคกประดู่ 
บริเวณนานายทนงค์ บา้นโนนสะพาน  
หมู่ที่ 4

ขนาดทอ่ลอดเหล่ียม 1.80 x 1.80 ม. 
ยาว  4.00 ม. แบบ 2 ช่องทาง แบบ
เลขที่ 10/2562 (ทถ.-5-203)

210,000 บา้นโนน
สะพาน 
หมู่ที่ 4

กองช่าง  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ ารอบที่

สาธารณะโคกปา่ช้า  บา้นดอนผวา  หมู่ที่
 5

ขนาดกว้าง 6.00  เมตร ยาว 515.00 เมตร
  ลึกเฉล่ีย  1.967 เมตร Slope 1 : 1 
ปริมาตรดินขุด 4,085.44 ลบ.ม. หรือมี
พื้นที่ขุดไมน่อ้ยกว่า 3,090.00 ตร.ม. 
พร้อมปรับเกล่ียเบมิคันดินใหเ้รียบร้อย พร้อม
วางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร
 จ านวน 2 แถวๆ ละ 6.00 ทอ่น รวม 
12.00 ทอ่น (รายละเอยีดโครงการตามแบบ
 อบต.ล าคอหงษก์ าหนด) แบบเลขที่  
11/2562

190,000 บา้นดอน
ผวา หมู่ที่
 5

กองช่าง  

8 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายรอบ
สระน้ าสาธารณะวดัดอนผวา  บา้นดอน
ผวา  หมู่ที่ 5

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร  
ระยะทางยาวรวม  155.00 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
620.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุกไม่
น้อยกวา่ 93.00 ลบ.ม.(คิวแน่น) พร้อม
บดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร แบบเลขที่ 
12/2562 (ทถ.นม. 01-105)

66,000 บา้นดอน
ผวา หมู่ที่
 5

กองช่าง  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 หมายเหตุ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้น

นายทว ี– บา้นโนนกราด บา้นโนนลาว  
หมู่ที่ 6

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 460.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,840.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 276.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) 
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร  แบบ
เลขที่ 13/2562 (ทถ.นม. 01-105)

200,000 บา้นโนน
ลาว หมูที่
 6

กองช่าง  

10 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้น
นางนิ่ม – บา้นนางไหมนา บา้นหนอง
เครือชุด  หมู่ที่ 7

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ระยะทางยาวรวม  85.00 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10  เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
 255.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุกไม่
น้อยกวา่ 38.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อม
บดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักรแบบเลขที่ 
14/2562 (ทถ.นม. 01-105)

27,000 บา้นหนอง
เครือชุด 
หมู่ที่ 7

กองช่าง  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายแยก

นานายแก้ว – นานายอยู่   บา้นหนอง
เครือชุด  หมู่ที่ 7

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง  2.50  เมตร  
ระยะทางยาวรวม  500.00 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,250.00  ตร.ม. รวม ปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 187.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) 
พร้อมบดอันทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร   
แบบเลขที่ 15/2562  (ทถ.นม. 
01-105)

132,000 บา้นหนอง
เครือชุด 
หมู่ที่ 7

กองช่าง  

12 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายแยก
ทางหลวงเหมืองโคกประดู่ – นานาง
เกษมศรี  บา้นกระถิน หมู่ที่ 8

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร  
ระยะทางยาวรวม  540.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,890.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่  283.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) 
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร แบบ
เลขที่ 16/2562 (ทถ.นม. 01-105)

200,000 บา้น
กระถิน 
หมู่ที่ 8

กองช่าง  

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่

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

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หมายเหตุ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายเรียบ

คลองบา้นโนนบอ่ – บา้นโนนพรม  บา้น
โนนบอ่  หมู่ที่ 9

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร 
ระยะทางยาวรวม  208.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
936.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุกไม่
น้อยกวา่ 140.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) 
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร แบบ
เลขที่ 17/2562  (ทถ.นม. 01-105)

99,000 บา้นโนน
บอ่ หมู่ที่ 9

กองช่าง  

14 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายทศิใต้
ปั๊มน้ ามันบา้นโนนบอ่ ณ บา้นโนนบอ่  
หมู่ที่ 9

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาวรวม 313.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
939.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุกไม่
น้อยกวา่ 140.00 ลบ.ม.(คิวแน่น)  
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร แบบ
เลขที่ 18/2562  (ทถ.นม. 01-105)

99,000 บา้นโนน
บอ่ หมู่ที่ 9

กองช่าง  

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
หน่วย

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
15 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายบา้น

นางสาวสมหมาย–นานางมิ  บา้นโนน
กราด  หมู่ที่ 10

ลงหนิคลุก  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาวรวม  355.00  เมตร หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,065.00 ตร.ม. รวมปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 159.00 ลบ.ม. (คิวแน่น)  
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร  แบบ
เลขที่ 19/2562 (ทถ.นม. 01-105)

113,000 บา้นโนน
กราด หมู่
ที่ 10

กองช่าง  

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปาก
ทางบา้นนายเด็จ มุ่งเครือกลาง  บา้นโนน
กราด  หมู่ที่ 10

ขนาดผิวคอนกรีต กวา้ง 3.00 เมตร  
ยาว 50.00 เมตร  หนาไม่น้อยกวา่  
0.15  เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
150.00 ตร.ม. แบบเลขที่ 20/2562  
(ทถ.นม. 01-201)

87,000 บา้นโนน
กราด หมู่
ที่ 10

กองช่าง  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายตรง

ข้ามศาลาประชาคม – บา้นกระถิน  บา้น
หนองเครือชุดพฒันา หมู่ที่ 12

ลงหนิคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ระยะทางยาวรวม  510.00 เมตร  หนา
เฉล่ีย 0.10 เมตร  รวมพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,530.00 ลบ.ม.รวมปริมาตรหนิคลุก
ไม่น้อยกวา่ 229.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) 
พร้อมบดอัดทบัแน่นด้วยเคร่ืองจักร แบบ
เลขที่ 21/2562  (ทถ.นม. 01-105)

162,000 บา้นหนอง
เครือชุด
พฒันาหมู่
ที่ 12

กองช่าง  

18 โครงการศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

ก่อสร้างศูนย์ ฯ  บริเวณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์

1,000,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองช่าง  

19 ก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล
ล าคอหงษ์

บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าคอหงษ ์ ตามแบบมาตรฐาน
ประเภทอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาด
 51-80 คน  แบบที่ สถ.ศพด. 2

2,205,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองช่าง  

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20 ก่อสร้างถนนลาดยางแอฟฟลัทติ์ก  

คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นม .ถ.
256-02 สายบา้นดอนผวา-บา้นสีฟนั 
หมู่ที่ 5

กวา้ง 8 เมตร  ยาว 1,115 เมตร ไหล่
ทางกวา้งข้างละ 1 เมตร

4,238,000 บา้นดอน
ผวา หมู่ที่
 5

กองช่าง  

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอฟฟลัทติ์ก  
คอนกรีต รหสัทางหลวงทอ้งถิ่น นม .ถ.
256-06 สายบา้นดอนผวา-บา้นดอน
มันกระซาก หมู่ที่ 5

กวา้ง 8 เมตร  ยาว 1,790 เมตร ไหล
ทางกวา้งข้างละ 1 เมตร

7,159,000 บา้นดอน
ผวา หมู่ที่
 5

กองช่าง   

22 ก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการแหล่ง
โบราณคดีโนนบา้นจาก บา้นหนองเครือ
ชุดพฒันา หมู่ที่ 12

อาคารแสดงนิทรรศการแหล่งโบราณคดี
โนนบา้นจาก บา้นหนองเครือชุดพฒันา 
หมู่ที่ 12

6,050,000 บ้านหนอง
เครือชุด
พัฒนา หมู่ที่
 12

กองช่าง  

23 ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์

ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 14.15 
เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.
ล าคอหงษ์ ก าหนด)

2,350,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองช่าง  กันเงิน 
ป ี61

พ.ศ.2562 หมายเหตุพ.ศ.2561

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์  - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ที่ใช้
ในงานกิจการ อบต. เช่น บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ส านักงาน รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ คอมพวิเตอร์ แอร์ ตู้ โต๊ะ
 เก้าอี้ เคร่ืองถ่ายเอกสาร ครุภณัฑ์อื่น ๆ 
ฯลฯ

150,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

 

2 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบา้นพกั เงินชดเชยค่างานส่ิงก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับได้ในงานหรือโครงการ (ค่าK)

30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ  - เพื่อใช้จ่ายจ้างเหมาบริการในกิจการ

ของ อบต. 
 - ค่าจ้างเหมาคนงาน ฯลฯ ปฏบิติังาน ณ
 อบต.ล าคอหงษ์
 - ค่าประกันความเสียหายส าหรับ
ผู้ประสบภยัจากรถยนต์ของ อบต.ฯลฯ

966,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกต้ัง  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกต้ังของ อบต.ตามที่ กกต.ก าหนด 
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ต าแหน่งที่วา่งและ กกต.ส่ังใหม้ีการ
เลือกต้ังใหม)่

500,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการพฒันาศักยภาพผู้บริหาร 
สมาชิกสภา ผู้น าหมู่บา้น กลุ่มผู้น าต่างๆ 
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการ
อบรมและทศันศึกษาดูงานต่างๆ

รายละเอียดตามโครงการ 250,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้พนักงานส่วน

ต าบล
ค่าฝึกอบรมพฒันาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้
พนกังานส่วนต าบล เช่น โครกงารปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหาการทจุริตต่าง ๆ /โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อื่น ๆ ฯลฯ ตาม
โครงการเพื่อการเพมีประสิทธิภาพการ
ปฏบิติังาน

50,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

5 การพฒันาการบริหารงานที่มีประสิทธภิาพ  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าออกบริการประชาชน
เคล่ือนที่ (อบต.เคล่ือนที)่ /การเชิญชวน
ประชาชนรับฟงัการประชุมสภา /การ
ประกาศ-ประชาสัมพนัธ์ข้อมลูข่าวสารใน
หมู่บา้น ชุมชน /การรณรงค์กจิการต่าง ๆ 
ของ อบต.

5,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

6 ครุภณัฑ์ส านักงาน  - โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟตุ จ านวน 4 
ตัว (ส าหรับคนงานบริการประปา,ผช.จพง.
ธุรการ)
- โทรศัพทอ์ตัโนมติั จ านวน 1 เคร่ือง

27,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านกังาน
ปลัด

7 ครุภณัฑ์ส านักงาน  - เกา้อี้ท างาน จ านวน 1 ตัว
 - ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มอืจับ จ านวน 1 หลัง

8,500 อบต.
ล าคอหงษ์

กองคลัง

8 ครุภณัฑ์ส านักงาน  - โพเดียม จ านวน 2 ตัว 20,000 อบต.ล าคอ
หงษ์

กองการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer) จ านวน
 1 เคร่ือง

4,300 อบต.
ล าคอหงษ์

กองคลัง

10 ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  - คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

16,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองเกษตร

11 ครุภณัฑ์การเกษตร  - เคร่ืองตัดวชัพชื แบบสะพาย 4 จังหวะ
 จ านวน 3 เคร่ือง
 - เคร่ืองพน่หมอกควนั (ตามมาตรฐาน
ครภณัฑ์ สน.งปม  มค.61) จ านวน 1 
เครือง

104,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

12 ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  - งานก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ณ 
ส านักงาน อบต.ล าคอหงษ์
 -  งานก่อสร้างศาลพระภมูิ เจ้าที่ ณ 
ส านักงาน อบต.ล าคอหงษ์

230,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

13 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การประปา

ช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประปา

300,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วจิัย 

ประเมินผลหรือพฒันาระบบต่าง ๆ
 - ค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบนั
ที่เปน็กลางเพื่อเปน็ผู้ด าเนินการส ารวจ
ความพงึพอใจของผู้รับบริการของ อบต.
ล าคอหงษ์

20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

15 โครงการการจัดท าแผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน อบต.ล าคอหงษ์

รายละเอียดตามโครงการ 100,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองคลัง

16 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร  ค่ารับรองและค่าเล้ียงรับรองในการ
ต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล ฯลฯ หรือ 
ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถิ่น
หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่
ครบวาระ กรรมการแต่งต้ังตามกฎหมาย 
หรือตามระเบยีบหรือหนังสือส่ังการของ
กระทรวงมหาดไทย

15,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

17 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

 - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
 และพวงมาลา  ในงานพธิแีละกิจกรรม
ต่าง ๆ

5,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร/นอกราชอาณาจักร
 ค่าเบี้ยเล้ียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พกัและค่าใช้จ่ายอื่น ในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศและต่างประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า พงจ.และสมาชิก
สภา อบต.

210,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

19 ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 
ในราชการของ อบต. เช่น ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าลงทะเบยีนไปอบรม ฯลฯ /
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ 
ในการด าเนินกิจกรรมของ อปพร. เช่น 
ค่าลงทะเบยีนของ อปพร.ในการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ

250,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

20 ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมค่า
ติดต้ัง

336,200 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

กันเงิน
ป ี61

 

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
21 ค่าสาธารณูปโภค  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟา้ ค่า

ไปรษณีย์ ค่าส่ือสารและโทรคมนาคม ฯลฯ
366,000 อบต.

ล าคอหงษ์
ส านักงาน
ปลัด,คลัง

22 ฝึกอบรมสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ รายละเอียดตามโครงการ 20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

23 โครงการอบรมใหค้วามรู้กบัประชานในเร่ือง
ต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทนุยุตธรรม พ.ศ.2558/
พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียกายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแกจ่ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544/พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
กฎหมายที่จ าเปน็ในชีวิตประจ าวัน เช่น
กฎหมายอาญา กฎหมายแพง่เร่ืองหนี้ หนี้
นอกระบบ สัญญา จ าน า จ านอง ขายฝาก 
เปน็ต้น ฯลฯ

รายละเอียดตามโครงการ 20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

24 เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม  5%  ของค่าจ้าง 104,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านกังาน
ปลัด

25 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับทอ้งถิ่น 40%

เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ
ระดับทอ้งถิ่น 40%

113,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
26 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่นทอ้งถิ่น (กบท.)
เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่นทอ้งถิ่น (กบท.)

168,930 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

27 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน

ภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

170,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

28 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้
เอกชน นิติบคุคลหรือบคุคลภายนอก
เพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายใหแ้ก่เอกชน นิติบคุคลหรือ
บคุคลภายนอกเพื่อใหไ้ด้มาซึงส่ิงก่อสร้าง

100,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

29 เงินเดือนฝ่ายประจ า เงินเดือน เงินเพิ่มต่าง ๆ เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงาน ,ค่าจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
ลูกจ้างประจ า ,ค่าจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานจ้าง เงินเดือน เงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

  8,647,500 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

30 เงินเดือนฝ่ายการเมือง เงินค่าตอบแทนพเิศษ นายก/รองนายก ,
เงินค่าตอบแทนเลขานายก ,เงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา ฯ

  2,916,720 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
31 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนใหก้บัเจ้าหนา้ที่ปฏบิติัหนา้ที่ฯ ,

ค่าตอบอื่นเปน็กรณีพเิศษ,ค่าตอบแทนการ
ปฏบิติังานนอกเวลาราชการ,ค่าเช่าบา้น,เงิน
ช่วยเหลือการศึกษา

     864,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

32 ค่าวสัดุ วัสดุส านกังาน ,วัสดุไฟฟา้และวิทยุ,วัสดุงาน
บา้นงานครัว,วัสดุกอ่สร้าง,วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง ,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน,วัสดุ
การเกษตร,วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,วัสดุ
คอมพวิเตอร์,วัสดุดับเพลิง,วัสดุส ารวจ,วัสดุ
อื่น ๆ  ,วัสดุศึกษาฯลฯ

770,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ทกุส่วน/กอง

33 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนกิจกรรมอัน
เนื่องมากจากพระราชด าริของพระบาท
สมเด็กประเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ

จ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ เช่น 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

34 โครงการติดต้ังระบบกระจายข่าว/เสียง เพื่อจ่ายเปน็ค่าติดต้ังระบบกระจายข่าว/
เสียง อบต.ล าคอหงษ์

1,050,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองช่าง กันเงิน
ป ี61

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
   2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าข้อมูลความ

จ าเปน็พื้นฐาน แผนชุมชน แผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

 - ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุน 
การส ารวจ การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน การ
ประชุมประชาคมแผน เพื่อน าข้อมูลมา
จัดท าเปน็แผนพฒันาทอ้งถิ่นและจัดเวที
ประชาคม เปน็การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา
ทอ้งถิ่น

30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

2 โครงการประชาสัมพนัธก์ารช าระภาษี
และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

รายละเอียดตามโครงการ 12,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองคลัง

3 โครงการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ ประจ าป ี
พ.ศ.2562

ออกบริการจัดเก็บภาษเีคล่ือนที่ทกุ
หมู่บา้น ในเขต ต.ล าคอหงษ์

3,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองคลัง

4 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้กับประชาชน
ผู้เสียภาษ ีผู้ประกอบการในพื้นที่ ต.
ล าคอหงษ์

รายละเอียดตามโครงการ 30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองคลัง

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 แผนงานสาธารณสุข

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 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ผสมกับน้ ายาพน่

หมอกควนั ก าจัดยุงลาย
       50,000 อบต.

ล าคอหงษ์
ส านักงาน

ปลัด

2 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซ้ือสารเคมี เช่น ทรายอะเบท เม็ด
จุลินทรีย์ ฯลฯ ก าจัดลูกน้ ายุงลายปอ้งกัน
ไข้เลือดออก

       40,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

3 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซ้ือน้ ายาเคมีส าหรับฉีดพน่หมอก
ควนัฆ่ายุง ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก

       50,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

4 เงินอุดหนุนกิจุการที่เปน็
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อสม.

     240,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

5 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้
และยาคุมก าเนิดในสุนัขและแมว พร้อม
วสัดุอุปกรณ์ในการฉีดวคัซีน

       20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น 
โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาเอดส์ 
ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนและด้าน
สุขภาพอื่น ๆ

50,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการปอ้งกันและควบคุมระงับโรค

สายพนัธใ์หม่ต่าง ๆ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 40,000 อบต.

ล าคอหงษ์
ส านักงาน

ปลัด

8 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด ในการ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพื้นที่

       10,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

9 โครงการปอ้งกัน/รณรงค์ ปราบปราม
แก้ไขปญัหายาเสพติด

เพื่อด าเนินการปอ้งกันกลุ่มเส่ียง เช่น เด็ก
และเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา  
ชุมชน กิจกรรมการบ าบดัฟื้นฟผูู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติดและการสร้างภมูิคุ้มกันใน
เยาวชนกลุ่มเส่ียง ท าใหเ้กิดการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปญัหายาเสพติด

       30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

10 โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัข
บา้ ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระ
ปณิธานของศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ 
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั
 จากโรคพษิสุนัขบา้

       40,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ปอ้งกันและ

ควบคุมโรคจากการขาดสารไอโอดีนต่าง ๆ
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม        20,000 อบต.

ล าคอหงษ์
ส านักงาน

ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

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 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่ออุดหนุนใหโ้รงเรียนในเขต ต.ล าคอ

หงษ ์เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนั
โรงเรียน

1,820,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

2 ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ 
ศพด.ต.ล าคอหงษ์

980,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั ศพด.)

เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวนั ศพด.)

     250,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (การพฒันาข้าราชการครู)
เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (การพฒันา
ข้าราชการครู)

         6,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมพฒันาการการเรียนรู้ของ
เด็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

       20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (เงินค่ารายหวั)

เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (เงินค่ารายหวั)

       60,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

         7,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน)

         7,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน)

เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน)

       10,500 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน)
เพื่อจ่ายค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พฒันาผู้เรียน)

       15,100 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม        50,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษาฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันา

คุณภาพชีวติของผู้สูงอาย/ุคนพกิาร/
ผู้ปว่ยเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปว่ยติดเตียง

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของผู้สูงอาย/ุคนพกิาร/ผู้ปว่ยเอดส์/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปว่ยติดเตียง

150,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านการพฒันาสตรี และแก้ไขปญัหาใน
ครอบครัว

ค่ามใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
พฒันาสตรี และแก้ไขปญัหาในครอบครัว

       20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

5.2 แผนงานงบกลาง

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 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้สูงอายุ 9,050,000 อบต.

ล าคอหงษ์
ส านักงาน

ปลัด

2 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิาร ค่าสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพใหแ้ก่คนพกิาร 1,881,600 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

3 สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ค่าสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพใหแ้ก่ผู้ปว่ยเอดส์ 54,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

4 น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ่ายเปน็ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืนใน
การสูบน้ าใหก้ับประชาชนที่เดือดร้อน 
หรือภารกิจอื่น ๆ

       50,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุ
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.2 แผนงานงบกลาง

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 เงินส ารองจ่าย จ่ายเปน็ค่าความเสียหายต่าง ๆ เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อนใหก้ับประชาชนที
ประสบปญัหาเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่
เกิดจากสาธารณภยัต่าง ๆ เช่น ภยัน้ า
ทว่ม ภยัแล้ง วาตภยั ฯลฯ

     378,250 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณชิยกรรม  อุตสาหกรรม

6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพฒันา

ศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชน
จ่ายค่าฝึกอบรมส่งเสริมพฒันาศักยภาพ
การประกอบอาชีพและทศันศึกษาดูงาน
ใหก้ับประชาชนในพื้นที่ต าบลล าคอหงษ์

20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องใหม้ีความสมบรูณอ์ย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
     7.  ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 แผนงานการเกษตร

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 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านปศุสัตว์/

โครงการต่าง ๆ ฯลฯ
เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ 23,700 อบต.

ล าคอหงษ์
กองส่งเสริม
การเกษคร

2 อบรมใหค้วามรู้ด้านการเกษตร/โครงการ
ต่าง ๆ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ 40,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

3 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
(ศบกต.)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ 65,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

4 โครงการเพาะ/ขยายพนัธพ์ชื ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง/โครงการ
ต่าง ๆ ฯลฯ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ 35,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

5 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชือัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ 60,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

6 โครงการส่งเสริมหรือแสดงผลผลิตทาง
การเกษตรต าบลล าคอหงษ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามโครงการ 100,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

หน่วย
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา

     8.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลล าคอหงษ์ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ/

เพื่อสร้างความรัก สามัคคีของประชาชน
ในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพใหป้ระชาชนใน
ต าบล

     150,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ต าบลล าคอหงษ์

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ        20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษา

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้องใหม้ีความสมบรูณอ์ย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.2 แผนงานการเกษตร

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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 

"รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน" เพื่อการ
อนุรักษท์รัพยากรน้ าและปา่สร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการรัก
ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษธ์รรมชาติ

ค่าด าเนินการตามโครงการ เพิ่มพื้นที่สี
เขียวโดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุง
สวนสาธารณะ แก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน

58,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
"รักน้ า รักปา่ รักแผ่นดิน"

ค่าใช้จ่ายด าเนินการตามโครงการ 25,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กองส่งเสริม
การเกษคร

9.3  แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

ก าจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏกิูล/น้ าเสีย การ
ควบคุมและก าจัดภาวะมลพษิที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวสัดิภาพและคุณภาพ
ชีวติของประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินการตามกิจกรรม/
โครงการ

50,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ล าดับที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุ

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์ยกระดับใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณแีละกีฬา
     10.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการอนุรักษป์ระเพณีสงกรานต์และ

วนัผู้สูงอายุ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ      100,000 อบต.

ล าคอหงษ์
กอง

การศึกษา

2 โครงการอนุรักษป์ระเพณีลอยกระทง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ      250,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษา

3 โครงการอนุรักษป์ระเพณีเข้าพรรษา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ      100,000 อบต.
ล าคอหงษ์

กอง
การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทกุมิติ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
     11.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาลส าคัญ
ด าเนินการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
อุบติัเหตุจราจรในเทศกาลต่าง ๆ เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ

       30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

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

พ.ศ.2562

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ.2561
ล าดับที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2562

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

หมายเหตุพ.ศ.2561



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทกุมิติ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
     11.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
.

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการซักซ้อมแผนปอ้งกันภยัหรือ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภยั
และอาสาสมัครกู้ชีพ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ        20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพ อปพร.

จ่ายเปน็ค่าสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อปพร.

       30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

4 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในโครงการ
ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ โดยเฉพาะ
สถาบนัพระมหากษตัริย์ซ่ึงเปน็สถาบนั
ของชาติอันเปน็ศูนย์รวมแหง่ความเปน็
ชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ โดย
ใหป้ระชาชนในชุมชน/หมู่บา้น ได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม

30,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทกุมิติ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
     11.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การ

ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากประราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอ
ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรม

     100,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

11.2 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการบริการจัดระบบการแพทย์

ฉุกเฉินประจ าต าบล
เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ตามโครงการ

       20,000 อบต.
ล าคอหงษ์

ส านักงาน
ปลัด

พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทกุมิติ เพ่ือปกปอ้งสถาบนัหลักของชาติ และความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
     11.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน

11.3 แผนงานเคหะและชุมชน

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 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากบา้นนางจิตรา

ชิมหนองแวง บา้นหนองเครือชุด  หมู่ที่ 7
ระยะทางยาว  100.00  เมตร 34,500 บา้นหนอง

เครือชุด 
หมู่ที่ 7

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าสายบา้นนางบญุ
เที่ยง  มุ่งโตกลาง – บา้นนายกุล สุขกลาง
 บา้นดอนพรหมสร  หมู่ที่ 11

ระยะทางยาว  200.00  เมตร 60,900 บา้นดอน
พรหมสร 
 หมู่ที่ 11

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าสายบา้นนางค า
 – สวนนางแหวน บา้นดอนพรหมสร
หมู่ที่  11

ระยะทางยาว  180.00  เมตร 40,600 บา้นดอน
พรหมสร 
 หมู่ที่ 11

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟา้แรงดันต่ าสายบา้นนายก
วา้ง  เชยโพธิ ์– นายบญุสี  หมู่ที่ 12

ระยะทางยาว  100.00  เมตร 37,900 บ้านหนอง
เครือชุด

พัฒนา หมู่ที่
 12

กองช่าง

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
หมายเหตุพ.ศ.2561 พ.ศ.2562

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

องค์การบริหารส่วนต าบลล าคอหงษ์ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ




