
 
ค ำกล่ำวน ำ 

  แผนการด าเนินงาน  เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรม  ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ในแต่ละปีงบประมาณ  เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า    ที่ด าเนินการโดยงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  มาจัดแผนการด าเนินงานขึ้น  เพ่ือเป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ 
  ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดเค้า  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ส่วนราชการทุกภาคส่วน 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจในการจัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  จักได้น าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ไป
ปฏิบัติ  เพ่ือความผาสุกของประชาชนในท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าต่อไป 
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                       (นายสมสิน  เชื้อวงษ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5  ข้อ  26  การจัดท า
แผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง         
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
ข้อ 12 “ข้อ 17  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่  วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

   

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดย  
งานนโยบายและแผน  ร่วมกับ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  

 

  
 
 

ค ำน ำ 



 
 

 
‘ 
เรื่อง                หน้ำ 
 

ส่วนที่  1 บทน ำ  
 บทน า           1 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       2-3 
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        4 
  

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)      5-6 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.01/1)      7 
 บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)     8-28 
 บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02/1)     29-30 
 

ภำคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
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                ส่วนที่ 1 
                 บทน ำ 

 



 
 
 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5  ข้อ  26  
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (1)  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้ว
จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 30 วัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559  ข้อ 12  “ข้อ 17  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนิ นงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่”   

ภายใต้กฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน
และบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน
จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

 

2.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
(1)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(2)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดเค้าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(3)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทน ำ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  หน้า  1 



 

3.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนกำรพิจำรณำร่ำงแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น

แผนการด าเนินงาน   
 

ขั้นตอนที่  3  กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น    

 

  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563  มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ 1 บทน ำ ประกอบด้วย 

1.1 บทน า 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 2   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
2.1  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. 01)  
2.2  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด. 01/1)   
2.3  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02)  
2.4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 02/1)  
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ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

                                 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
 

รวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนนิงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรฯ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอื่นๆ  

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
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4.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(1)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้ามีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(2)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(4)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
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                ส่วนที่  2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

 



                                                                              
                                                                                บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ                                                               แบบ  ผด 01 

 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศำสตร์  
จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ 1. กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
1.  แผนงานการเกษตร 2 4 1,993,000 6.57 อบต.กุดเค้า 

2.  แผนงานงบกลาง 3 6 16,055,000 52.95 อบต.กุดเค้า 

รวมยุทธศำสตร์ ที่ 1 5 10 18,048,000 59.53  

ยุทธศำสตร์ 3. กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน      

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 6 693,600 2.29 อบต.กุดเค้า 

      2.   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 6 150,000 0.49 อบต.กุดเค้า 

      3.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 32 6,617,000 21.83 อบต.กุดเค้า 

รวมยุทธศำสตร์ ที่ 3 22 44 7,460,600 24.61  

ยุทธศำสตร์4. กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ      

      1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 6 90,000 0.30 อบต.กุดเค้า 

      2.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 10 497,000 1.64 อบต.กุดเค้า 

      3.  แผนงานการศึกษา 6 12 3,047,800 10.05 อบต.กุดเค้า 

      4.  แผนงานสาธารณสุข 2 4 140,000 0.46 อบต.กุดเค้า 

รวมยุทธศำสตร์ ที่ 4 16 32 3,774,800 12.45  

                                                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  หน้า  5 



   
                                                                                บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ                                                               แบบ  ผด 01 

 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศำสตร์  
จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ 5. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 4 365,000 1.20 อบต.กุดเค้า 

2.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 10 670,000 2.21 อบต.กุดเค้า 

รวมยุทธศำสตร์ ที่ 5 7 14 1,035,000 3.14  

รวมทั้งสิ้น 50 100 30,318,400 100  
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                                                                          บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณค่ำครุภัณฑ์                                                        แบบ  ผด 01/1 
 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศำสตร์  
จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงกำร 

ทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมำณ

ทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ 5. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 100 179,300 100 อบต.กุดเค้า 

รวมยุทธศาสตร์ ที่ 5 3 100 179,300 100  

รวมทั้งสิ้น 3 100 179,300 100  
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          แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร ขนาดพ้ืนที่
ด าเนินการปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 1,260 
ลบ.ม. ความกว้าง ยาว ความลึก ตามสภาพ
พ้ืนที่และรายละเอียดตามที่ก าหนด
จ านวน 17 บ่อ   

493,000 ในพ้ืนที่  
อบต.กุดเค้า 

กองช่าง 
 

            

2 ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า เพ่ือจ่ายการไฟฟ้าเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบ
น้ าในส่วนที่สมทบตามการถ่ายโอนภารกิจ 

1,500,000 สถานีสูบน้ า 
หมู่ที่ 6,7 

กองช่าง 
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                                              แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินตามโครงการสร้างหลักประกัน

รายได้ผู้สูงอายุ  จ่ายตามการประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับและตามอัตราที่ก าหนด ประมาณ 
1,450 คน    

9,377,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายตามโครงการสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมแก่ผู้ พิการและทุพพลภาพ  ตามการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับและตามอัตราที่
ก าหนด ประมาณ 680 คน     

6,528,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ
การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  รายละ 500 บาท/
เดือน ไม่เกิน  25 คน จ านวน 12 เดือน   

150,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             
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                                                      แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจุดตรวจป้องกันภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ค่าอาหารปฏิบัติงาน

นอกเวลาของเจ้าหน้าที่  ค่าเช่าเต๊นท์ ค่าอาหาร 
น้ าดื่ม ค่าเดินทางไปราชการ อปพร.หรือค่าใช้ใน
การตั้งจุดตรวจ หรือบริการประชาชน ตามค าสั่ง 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

150,000  ส านักปลดั             

2 โครงการบริการหน่วยกู้ชีพ
กู้ภัย 

เพ่ื อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ าย ในการด า เนิ น งานต าม
โครงการ  ค่าตอบแทน อปพร.หรือ ค่าเดินทาง
ตามค าสั่งให้บริการกู้ชีพกู้ภัย เป็นเงิน 458,600  
บาท  ค่ายา,วัสดุปฐมพยาบาล 25,000  บาท   
ค่าบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอะไหล่วัสดุอุปกรณ์  
ค่าอัดถังดับเพลิง 20,000 บาท 

503,600 หน่วยกู้ชีพฯ ส านักปลดั             

3 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ื อซื้ อวัสดุ อุปกรณ์ ในการซ่อมไฟ ฟ้ าส่ อง
สว่าง มิเตอร์วัดกระแส  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ   

40,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             
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                                                      แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับ

ท้องถิ่น 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
เส้นทาง  การส่งกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน ในงาน
ของดีอ าเภอมัญจาคีรี     

10,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
            

2 สนับสนุนงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ เป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดรัฐพิธี  

20,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
            

3 อุดหนุนการจัดงานของดี
อ าเภอมัญจาคีรี 

เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ    เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายการจัดงานของดีมัญจาคีรี ประจ าปี     

120,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
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                                                      แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านขุมดิน หมู่ที่ 16 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขุมดินหมู่ที่ 16 ถึง
บ้ า น เข ว า  ห มู่ ที่   9,15  ข น า ด ผิ ว จ ร า จ ร
กว้าง  5  เมตร ยาว 140 เมตรหนา 0.15 เมตร   
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
หนา 0.20 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม  และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
   (รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด)  

392,000 บ้านขุมดินหมู่
ที่ 16 ถึงบ้าน

เขวา หมู่
ที ่ 9,15 

กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเขวา หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านเขวา  หมู่ที่ 15  (สาย
หน้าวัดป่าบ้านเขวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 
เมตร  ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ข้างละ 0.50  เมตร 
หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.และติดตั้งป้าย 
โครงการจ านวน  1  ป้าย    

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

392,000 บ้านเขวา   
หมู่ที่ 15   

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านเขวา หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างถนน คสล.  บ้านเขวา  หมู่ที่ 9  (สาย
บ้านเขวาถึงบ้านหนองขาม) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ข้างละ 0.50  เมตร 
หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. และติดตั้งป้าย 

โครงการจ านวน 1 ป้าย    
(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

392,000 บ้านเขวา  
หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนยูง หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านดอนยูง หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านบัว หมู่ที ่1,17 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5
เมตร  ยาว  140  เมตร หนา 0.15  เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ข้างละ 0.50  เมตร 
หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม.และติดตั้งป้าย 
โครงการจ านวน  1  ป้าย    

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

392,000 บ้านดอนยูง 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

 
 
 
                 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  หน้า  13 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านบัว หมู่ที่ 1 
ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านบัวหมู่ที่  1    
ช่วงที่ 1  (เส้นดอนปู่ตา) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร  ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2  (เส้นบ้านบัวถึงบ้านดอนยูง) ขนาดผิว 

จราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  76  เมตร      
หนา  0.15   เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50  เมตร หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนทีด่ าเนิน 
การก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย 

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

392,000 บ้านบัว 
หมู่ที่ 1 
และ 

บ้านบัว ถึง 
บ้านดอนยูง 

กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบัว หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านบัวหมู่ที่  17  ถึง
บ้านดอนยูง หมู่ที่  8  ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5 เมตร ยาว  140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร   
หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม   และติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน  1  ป้าย 
(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด)    

392,000 บ้านบัว 
หมู่ที่ 17 ถึง
บ้านดอนยูง 

หมู่ที่  8 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองขาม หมู่ที่ 11 
ก่ อ ส ร้ า งถน น  คสล .  บ้ าน ห น องข าม  ห มู่
ที่  11  (สายหน้าวัดบ้านหนองขาม) ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  115  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  ข้าง
ละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร มีพ้ืนที่ด าเนิน  
การก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม   และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย     

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

384,000 บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 11 

กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองโน หมู่ที่ 5  ถึง
บ้านขุมดิน หมู่ที่  4,16 ขนาดผิวจราจรกว้าง  
5 เมตร ยาว  140 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรั งไหล่ท าง   ข้ างละ  0.50  เมตร
หนา 0.20 เมตร   มี พ้ืนที่ ด าเนินการก่อสร้าง
ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม   และติดตั้งป้าย 
โครงการจ านวน  1  ป้าย   

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

392,000 บ้านหนองโน 
หมู่ที่ 5 

ถึง 
บ้านขุมดิน 
หมู่ที่  4,16 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 10 
ก่ อ ส ร้ า งถน น  ค สล .  ส ายบ้ าน ห น องห ญ้ า
ข้าวนก หมู่ที ่10 ถึงบ้านขามป้อม ต าบลน่าขา  
หมู่ที ่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00 เมตร  
ยาว  115   เมตร  หนา  0.15   เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  หนา 0.20 เมตร 
มีพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า
690 ตร.ม และติดตั้งป้ายโครงการจ านวน1 ป้าย   

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

384,000 บ้านหนองหญ้า
ข้าวนก  
หมู่ที่ 10  

ถึง 
บ้านขามป้อม  

กองช่าง             

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนน คสล.  สายบ้านหลุบคา หมู่ที่ 6 
(สายดอนปู่ตา) ถึงบ้านหนองม่วง  หมู่ที่ 12 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5 เมตร ยาว 140 เมตร 
หนา  0.15  เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50  เมตร หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนทีด่ าเนิน 
การก่อสร้างทั้งหมดไม่น้อยกว่า 700 ตร.ม. และ
ติดตั้งป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย 

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

394,000 บ้านหลุบคา 
หมู่ที่ 6 

ถึง 
บ้านหนองม่วง 

หมู่ที่ 12 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหัน หมู่ที่ 13 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัน หมู่ที ่13   
ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  เมตร ยาว 165 เมตร   
หนา  0.15   เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.50  เมตร หนา 0.20 เมตร  มีพ้ืนที่ด าเนินการ 
ก่อสร้างทั้งหมด ไม่น้อยกว่า  660  ตร.ม   และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย     

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

376,000 บ้านหัน  
หมู่ที่ 13 

กองช่าง             

12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 

วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด 
o 0.40  เมตร และบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด 
ระยะทางรวม 183 เมตร ปริมาณงานวางท่อ
ระบายน้ าคสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด ๐ 0.40 เมตร 
จ านวน 162 ท่อน บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด
จ านวน 17 บ่อ และเทคอนกรีตปิดหลังท่อ และ
ติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย     

(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

374,000 บ้านขุมดิน  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 

บ้านโจด หมู่ที่ 7 
ก่อสร้างวางท่อและรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู 
ปริมาณงาน ช่วงที่ 1  ก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. ขนาด o 0.40x0.60  เมตร ระยะทาง 
135 เมตร  ช่วงที่ 2  วางท่อระบายน้ า  ปากลิ้น
ราง o 0.40 x 1.00 เมตร จ านวน 233 ท่อน 
บ่อพัก คสล. o 0.80 เมตร24 ท่อน 

และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย     
(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

577,000 บ้านโจด  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

14 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. 
บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 

วางท่อระบายน้ า คสล. (มอก. ชั้น 3) ขนาด 
o 0.40  เมตร  และบ่อพัก คสล.  พร้อมฝาปิด 
สองข้างถนนระยะทางรวม 190 เมตร ปริมาณ
งาน วางท่อระบายน้ าคสล. (มอก.ชั้น 3 ) 
ขนาด o 0.40  เมตร จ านวน 170 ท่อน บ่อ
พัก คสล. พร้อมฝาปิด  จ านวน 20 บ่อ 

และติดตั้งป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย     
(รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด) 

384,000 บ้านหนองม่วง 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ขยายเขตน้ าประปา เพ่ือจ่ายการประปาเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขต

บริการในเขตต าบล ตามมาตรฐานและ
ประมาณการของการประปา   

500,000 ในพ้ืนที่  
อบต.กุดเค้า 

กองช่าง 
และ 

การประปา 

            

16 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือจ่ายการไฟฟ้าเป็นค่าอุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างและขยายเขตบริการไฟฟ้าในหมู่บ้าน
ต่างๆ ตามประมาณการไฟฟ้า    

500,000 ในพ้ืนที่  
อบต.กุดเค้า 

กองช่าง 
และ 

การไฟฟ้า 
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                                                          แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของที่ท าการปกครองจังหวัด เป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ   

20,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

ที่ท าการ
ปกครอง
จังหวัด  

            

2 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
มัญจาคีรี 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของที่ท าการปกครองอ าเภอ เป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ   

50,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 

            

3 อุดหนุนสภากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 

เพ่ืออุดหนุนสภากาชาดขอนแก่น  ให้สนับสนุน
การสงเคราะห์ราษฎรตามอ านาจหน้าที่  

20,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

สภา 
กาชาด
จังหวัด 
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                                                                แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน 
เพ่ือเป็นงบการจัดการแข่งขันและพิธีเปิดกีฬา
เยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการแข่งขัน  วัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร
กรรมการจัดการแข่งขัน  เหรียญรางวัลโล่รางวัล
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ ตามโครงการ    

200,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
            

2 วัสดุกีฬา เพ่ือซื้ออุปกรณ์กีฬาไม่น้อย
กว่า 4  ชนิด สนับสนุนศูนย์กีฬาหมู่บ้าน 
คุณลักษณะเป็นตามมาตรฐานอุปกรณ์กีฬาชนิด
แข่งขันของการกีฬาหรือกรมพละ    

100,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
            

3 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าอาหาร 
น้ าดื่ม   ค่าตบแต่งเวที  ค่าใช้จ่ายกิจกรรม  
ค่าพาหนะหรืออ่ืนๆ  

100,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 การส่งเสริมประเพณีแห่เทียน

พรรษา 
เพ่ือจ่ายเป็นการสนับสนุนจัดรถและตกแต่งรถ
พร้อมอุปกรณ์ตามประเพณีแห่เทียนพรรษา
หมู่บ้านละ 1 คัน ๆละ3,000  บาท   และเป็นค่า
จัดขบวนแห่  เครื่องเสียง ค่าแต่งกายขบวนร า 
หรือการละเล่นอ่ืนๆ  5,000  บาท 

47,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
            

5 วันท้องถิ่นไทย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์วันท้องถิ่นไทย รายละเอียดตาม
โครงการฯ   

50,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
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                                                      แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ 
แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

ด ำเนินกำร 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือจ่ายค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ

การศึกษา เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก  
จ านวน 1,700 บาท/คน/ จ านวน 41 คน 
โดย เบิกหักผลักส่ง ศพด. 

69,700 ศูนย์พัฒนาเด็กฯ กอง 

การศึกษา 
            

2 ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็ก เพ่ือจ้างเหมารถตามมาตรฐานรถโรงเรียนพร้อม
คนขับ รับส่งนักเรียน ศพด.  

120,000 พ้ืนที่ 
 อบต.กุดเค้า 

กอง 

การศึกษา 
            

3 ค่าอาหารเสริม (นม)   1. เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริมส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนในเขต อบต.ตามบัญชีการจัดสรรจ านวน
ประมาณ 427 คน คนละ 7บาท 
จ านวน 260 วัน   
  2.  เพ่ือจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็ก  คนละ 7.37  บาท ส าหรับเด็กไม่
เกิน 41 คน 260 วันตามที่สมัครเข้าเรียน 

899,220 โรงเรียนในเขต
อบต. และศูนย์
พัฒนาเด็ก 

กอง 

การศึกษา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ 
แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เพ่ือจ่ายค่าประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็ก คนละ  20  บาท /คน/วัน
จ านวน 41 คน ตามจ านวนนักเรียน 
ณ วันที่ 10  มิถุนายน  โดยเบิกผลักส่งให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,900 ศูนย์พัฒนาเด็ก กอง 

การศึกษา 
            

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
นักเรียน 

เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต. ตามโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน ตามบัญชีจัดสรร 427 คน
คนละ 20 บาท/วัน 200 วัน    

1,708,000 โรงเรียนใน
เขต อบต. 

กอง 

การศึกษา 
            

6 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าตบแต่ง
เวท ีของขวัญของช าร่วย  ค่าแต่งตัว ค่าอาหาร  
น้ าดื่ม 

50,000 อบต.กุดเค้า กอง 

การศึกษา 
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                                         แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภำพ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานป้องกันโรค 

พิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามโครงการ   
42,500 พื้นที ่

อบต.กุดเค้า 
ส านักปลดั             

2 สนับสนุนงานสาธารณสุข   เพ่ืออุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนางานสาธารณสุขตาม
โครงการที่ขอรับงบประมาณ ให้แก่คณะกรรมการ
สาธารณสุขหมู่บ้าน ๆละ 7,500 บาท 

97,500 14 หมู่บ้าน ส านักปลดั             
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                                                     แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการเวทีสาธารณะ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ

เข็มแข็งชุมชน,ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต าบล
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มผู้ใช้น้ า,กลุ่มสหกรณ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดประชุม ค่าอาหาร  ค่ารับรอง
ผู้เข้าร่วมประชุม หรือจัดอบรม ค่าเดิน ทางของผู้
เข้าอบรม    ค่าใช้จ่าย อบต.เคลื่อนที่  
รายละเอียดตามโครงการ 

50,000 พื้นที ่
อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             

2 ศึกษาออกแบบและจัดตั้ง
สหกรณ์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาออกแบบ  ศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม,การประชุมจัดตั้งสหกรณ์
ตามโครงการศูนย์จัดการขยะและแปลงเกษตร
อ าเภอมัญจาคีรี  , จ่ายค่ารับรอง  ,ค่าเดินทาง
,ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายอื่นๆตามโครงการ 

200,000 พื้นที ่
อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2563  หน้า  26 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร 

ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้งและอ่ืนๆ
รายละเอียดตามโครงการ 

350,000 พื้นที ่
อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนสู่แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวิทยากร อาหาร   
ค่าเดินทาง  รายละเอียดตามโครงการ 

60,000 พื้นที ่
อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             

5 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ รายละเอียดตามโครงการ   

10,000 พื้นที ่
อบต.กุดเค้า 

ส านักปลดั             
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                                             แบบ ผด 02 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. อ าเภอมัญจาคีรี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนค่าไฟฟ้า โทรศัพท์  ค่า
ซ่อมแซม และอ่ืนๆตามท่ีท้องถิ่นอ าเภอแจ้ง  

15,000 ส านักงาน 

ท้องถิ่นอ าเภอ 
ท้องถิ่น
อ าเภอ 

            

2 โครงการแผนที่ภาษี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษา ,ค่าวัสดุอุปกรณ์
และอ่ืนๆตามโครงการแผนที่ภาษี ราละเอียดตาม
โครงการ 

350,000 พื้นที่  
อบต.กุดเค้า 

กองคลัง             
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    แบบ ผด 02/1 
บัญชีจัดซื้อครุภัณฑ์ 

แผนกำรด ำเนนิงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดเค้ำ  อ ำเภอมัญจำคีรี  จังหวัดขอนแก่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 จัดซื้อตู้เหล็ก เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2  บาน    

จ านวน  3  หลัง หลังละ  5,500  บาท     
คุณลักษณะ  1. มีมือจับชนิดบิด   
  2.มีแผ่นชั้นปรับระดับ  3  ชิ้น   

   3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
     อุตสาหกรรม (มอก.)   

16,500 อบต.กุดเค้า ส านักปลดั 
กองคลัง 

            

2 จัดซื้อเรืออเนกประสงค์ เพ่ือจัดซื้อเรือ อลูมิเนี่ยมท้องแบน กว้าง 1.50 
เมตร  ยาว3.70 เมตร สูง 0.40 เมตร  เครื่องยนต์ 
sea cruize 15 แรงม้า 2 จังหวะ ท าสีมารีนเกรด
พ่นหน่วยงานข้างเรือ พร้อมค่าขนส่งและคนสาธิต
การใช้งาน  พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ เสื้อชูชีพ size xl    
จ านวน 6 ตัว รถลากพ่วง 1 คัน  และติดขอลาก
ท้ายรถ   โครงสแตนเลสส าหรับติดไซเรน และไฟ
ส่องสว่าง  คุณสมบัติตามคณะกรรมการก าหนด   

153,800 อบต.กุดเค้า ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร 
รำยละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร 

งบประมำณ 
สถำนที ่

ด ำเนินกำร 
หน่วย 

รับผิดชอบ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี  จ านวน  2  เครื่อง 

-Print Speed ขาวด า 8.8 / สี 5.0 (แผ่น/นาที) 
-Resolution  สูงสุด  4800 X1200  dpi 
-Copy  Speed  สูงสุด  1.7  dpi 
-Scan  Resolution  สูงสุด  600X1200  dpi 
-ถาดบรรจุกระดาษ  100  แผ่น 
-การเชื่อมต่อ  Hi-Speed  USB  2.0 
Photo  Speed  (4X6"):60sec. (borderless) 

9,000 อบต.กุดเค้า กองช่าง             
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        ภำคผนวก 
 


