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๑ โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ        
                                            –

ขุดลอกสระน ้าทิศเหนือ ๘๐.๐๐ เมตร ทิศใต้ 497,700 496,000
หนองไม้แดง  บ้านตลุกม่วง ๙๕.๐๐ เมตร ทิศตะวันตก ๙๔.๐๐ เมตร
หมู่ท่ี ๙ ทิศตะวันออก ๖๐.๐๐ เมตรลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๘ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินและปรับเกล่ีย
แต่งฝ่ังให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.หนองมะนาว
ก้าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย

๒ โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ ขุดลอกสระน ้าทิศเหนือ ๘๓.๐๐ เมตร 468,800 462,000
ผลิตประปา  บ้านหนองชุมแสง  ทิศใต้ ๘๓.๐๐ เมตรทิศตะวันตก ๗๖.๐๐ เมตร
หมู่ท่ี ๑๑ ทิศตะวันออก ๖๔.๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย ๒.๐๐ เมตร

หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๒๔.๐๐
ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินและปรับเกล่ีย
แต่งฝ่ังให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.หนองมะนาว
ก้าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย

๓ โครงการขุดลอกสระน ้าสาธารณะ ขุดลอกสระน ้าทิศเหนือ ๙๑.๐๐ เมตร ๔๙๙,๖๐๐ 496,000
ผลิตประปา  บ้านหนองม่วง ๒  ทิศใต้ ๙๑.๐๐ เมตรทิศตะวันออก ๙๐.๐๐ เมตร
หมู่ท่ี ๑๒ ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุด

ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขน
ย้ายดินและปรับเกล่ียแต่งฝ่ังให้เรียบร้อยตาม 
แบบ อบต.หนองมะนาว ก้าหนด พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๔ โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเน่ือง ส่งเสริมการเรียนรู้และด้าเนินกิจกรรมตาม ๕๐,๐๐๐ –
อันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ แผนแม่บทและกรอบการด้าเนินงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา เพ่ือท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถ่ินต้าบลหนองมะนาวอย่างย่ังยืน
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

การประเมินความพึงพอใจ/ความคุ้มค่าของโครงการ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เฉพาะโครงการท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

กิจกรรมโครงการท่ี

แผนงานการเกษตร



22

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๑ สนับสนุนวัสดุในการ จัดหาวัสดุการศึกษาส่ือ ๒๒๙,๕๐๐ 229,500
ด้าเนินงานด้านการศึกษา การเรียนการสอนเสริมสร้าง ๑๕๒,๕๕๐ 100,570
(ค่าจัดการเรียนการสอน) พัฒนาการแก่เด็กปฐมวัย

๒ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้ 20,000 20,000
แก่เด็กในพื นท่ีต้าบล

๓ พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล ฝึกอบรม ปีละ ๑ ครั ง ๑๖,๐๐๐ –
เด็กเล็กและปฐมวัย

๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ 1,478,137 1,473,303
บริหารสถานศึกษา(อาหาร จัดซื ออาหารเสริมนม
เสริมนม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัด สพฐ.

๕ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ (เบิกจ่ายรวม
บริหารสถานศึกษา(อาหาร จัดซื ออาหารเสริมนม ศูนย์ กับโรงเรียน
เสริมนม) ศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. สังกัด สพฐ.)
เด็กเล็ก สังกัด อบต.

๖ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหาร 661,500 654,680
บริหารสถานศึกษา (อาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.หนองมะนาว
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๑ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน ศึกษาดูงานโครงการเกษตร ๑๐,๐๐๐ –
โลยีทางการเกษตรประจ้าต้าบล อบรมให้ความรู้ ๑ ครั ง/ปี (ไม่ได้

ปรับปรุงข้อมูล/สถานท่ี ด้าเนินการ)
๒ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มยุวเกษตร อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ๑๖,๐๐๐ –

นักเรียนพื นท่ีต้าบลหนองมะนาว
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๑ ส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมจัดกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ๒๐,๐๐๐ –
๒ จัดส่ิงอ้านวยความสะดวก จัดหาส่ิงอ้านวยความสะดวกแก่ผู้พิการท่ีมา 10,000 –

และบริการแก่ผู้พิการและ ติดต่อราชการ เพ่ือให้ผู้พิการได้รับความสะดวก
ทุพพลภาพ และปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร
แผนงานการเกษตร

ท่ี กิจกรรมโครงการ

โครงการ

แผนงานการศึกษา

การประเมินความพึงพอใจ/ความคุ้มค่าของโครงการ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
เฉพาะโครงการท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา

ท่ี กิจกรรมโครงการ
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๑ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุ 10,000 –
ผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ) เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น

๒ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 10,000 9,190
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อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๒ เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร การฝึกอบรมให้ความรู้แก่องค์กรสตรี ๑๐,๐๐๐ –
สตรีด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารจัดการชุมชน
ชุมชน

๓ ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืช ก้าจัดผักตบชวาและวัชพืช ๑๐,๐๐๐ ๙,๙๑๕
ขวางทางน ้าทุกชนิด ขวางทางน ้าทุกชนิด

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
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๑ ส่งเสริมศักยภาพอาสา อบรม อสม.หมู่ท่ี ๑ - ๑๖ ๑๐,๐๐๐ 10,000
สมัครสาธารณสุข จ้านวน ๑ ครั ง/ปี

๒ อบรมป้องกันโรคติดต่อและ อบรมให้ความรู้เก่ียวการ ๑๐,๐๐๐ 10,000
ไม่ติดต่อ โรคขาดสารไอโอดีน ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
โรคพิษสุนัขบ้า  โรคฉ่ีหนู ให้แก่ ผู้น้าหมู่บ้าน, อสม.,
โรคไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก กลุ่มสตรี,ส.อบต.ฯลฯ
โรคไข้หวัดสายพันใหม่
ไข้หวัดซิการ์ โรคเอดส์ ฯลฯ

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๓ รณรงค์ป้องกันและควบคุม จัดซื อทรายอะเบท 60,000 60,000
โรคไข้เลือดออก จัดซื อยาฉีดพ่นยุงลาย

จัดซื อน ้ามันเชื อเพลิง
ส้าหรับฉีดพ่นยุงลาย 
ฯลฯ

๔ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 10,000 10,000
สุขาภิบาลน ้า เก่ียวกับการอนุรักษ์น ้า

ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

โครงการท่ี

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

กิจกรรม

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ท่ี โครงการ

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี กิจกรรมโครงการ

กิจกรรม
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๕ ส่งเสริมการออกก้าลังกาย กิจกรรมส่งเสริมการก้าลังกาย 10,000 10,000
(แอโรบิคแดนซ์) (แอโรบิคแดนซ์) การอบรมให้

ความรู้เก่ียวกับการ
ออกก้าลังกายแอโรบิคแก่ อสม.
และประชาชนท่ัวไป ฯลฯ

๖ ส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการส้ารวจข้อมูล 12,000 5,700
และขึ นทะเบียนสัตว์ (ตาม จ้านวนสัตว์และการขึ นทะเบียน
โครงการสัตว์ปลอดโรค สัตว์ เช่น สุนัข แมว ฯลฯ
คนปลอดภัย (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
จากโรคพิษสุนัขบ้า) ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)

๗ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จัดหาวัคซีนและฉีดวัคซีน 60,000 57,000
จากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๘ สนับสนุนศูนย์สุขภาพ จัดซื อเวชภัณฑ์ยาในการ 10,000 –
ชุมชนประจ้า อบต. ปฐมพยาบาล วัสดุ อุปกรณ์

ศูนย์สุขภาพชุมชน อบต.
๙ อบรมฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัคร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร 10,000 10,000

พิทัก์ส่ิงแวดล้อม พิทักษืส่ิงแวดล้อมในพื นท่ีต้าบล
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๑ ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่าใช้จ่ายในการท้าสัญญา ๕๐,๐๐๐ –
(ค่า K ) จ้างแบบปรับราคาได้

๒ ค่าออกแบบ รับรองแบบค่า เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มี ๕๐,๐๐๐ –
ควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน คุณสมบัติสามารถออกแบบ
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก รับรองแบบตามระเบียบก้าหนด
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงเส่ิงก่อสร้าง กรณีไม่มีแบบมาตรฐาน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 488,600 485,000
เสริมเหล็ก  บ้านตลุกน ้าขาว หมู่ท่ี 7 ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ข้อบัญญัติ)
ต่อจาก คสล.เดิม–สระน ้าสาธารณะ หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า
บ้านโจด (เส้นผ่านป่าช้า)  880.00 ตารางเมตร

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย 

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐    337,000 331,500
เสริมเหล็ก  บ้านหนองจิกพัฒนา เมตรยาว 182.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ท่ี 14 เส้นรอบสระประปา หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗๒๘.๐๐ ตรม.

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 
พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ กิจกรรม
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๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนา ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 488,600 486,500
เสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ท่ี 4 สายจาก ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ข้อบัญญัติ)
นานางเรียน  แกรด้า สามแยก หรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 880.00
บ้านตลุกน ้าขาว หมู่ท่ี ๗ (ข้อบัญญัติ) ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรม

ทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  117,900 116,500
เสริมเหล็ก สายต่อจากเดิม- บ้าน  ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
หนองม่วง - บ้านดอนหัน พื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  210.00
บ้านหนองม่วง 2 หมู่ท่ี 12 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรม

ทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.00 เมตร  282,000 273,000
เสริมเหล็กสายตะวันออกโรงเรียน  ยาว ๒๒๐.00 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ
บ้านหมัน ต่อจาก คสล.เดิม บ้านหมัน พื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  ๘๘0.00
หมู่ท่ี ๑ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรม

ทางหลวงชนบท) พร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย

๘ โครงการก่อสร้างถนนดิน ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร   499,100 493,000
บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี ๖ สายจากสระ  ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.80 เมตร
เพนียด–บ้านใหม่บัวทอง ต.โนนเต็ง พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

 1.00x1.00 จ้านวน 1 จุดจุดละ 8 ท่อน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60x1.00
จ้านวน 2 จุด จุดละ 8 ท่อน พร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน ๑ ป้าย

๙ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร      476,000 476,000
สายจากศาลากลางบ้าน - ยาว 200.00 เมตร หนา 0.80 เมตร
ไร่นายภาคภูมิ  ศรีพลกรัง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 425.00
บ้านหินร่อง หมู่ท่ี 15 เมตร หนา 0.80 เมตร ลงลูกรัง ขนาด

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 625.00 เมตร
หนา 0.20 เมตรพร้อมวางท่อ คสล. ขนาด
 1.00x1.00 จ้านวน 1 จุดจุดละ 7 ท่อน
พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.80x1.00
จ้านวน ๑ จุดจุดละ 7 ท่อนพร้อมติดตั ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ้านวน 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 430,000 430,000 อยู่
บ้านใหม่เจริญศรี หมู่ท่ี 13 จากบ้าน พร้อมฝาปิด  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก ๐.๕๐ (กันเงิน ระหว่าง
นางทองดา สุทธิกุล - บ้านนายวีระ  พีระ เมตร ยาว 1๖๓.00 เมตรพร้อมติดตั งป้าย ด้าเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ กิจกรรม
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๑๐ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 499,700 492,700
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านดอนกลาง ขนาดกว้าง 8.00  เมตร ยาว 108.00 
หมู่ท่ี 3 สายจากส่ีแยกบ้านดอนกลาง- เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื นท่ี
ถนนลาดยางเส้นไปตลุกน ้าขาว ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร 
(หน้าโรงเรียนบ้านดอนกลาง) พร้อมวางท่อ คสล. 1.00x1.00 เมตร 
(ข้อบัญญัติ) จ้านวน 1 จุดๆละ 10 ท่อน พร้อมติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) 

๑๑ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติก ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 476,700 474,000
คอนกรีต บ้านหนองชุมแสง  หมู่ท่ี 11 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร
สายจากบ้านหนองชุมแสง–บ้านโจด หนาเฉล่ีย ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื นท่ีก่อสร้าง

ไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตรพร้อมติดตั งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน 1 ป้าย
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

๑๒ โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้นคลองขี เถ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้นคลองขี เถ้า แบบ มข.  888,300 860,000
บ้านตลุกม่วง หมู่ท่ี 9 จุดนานายจ่อ 2527  สันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้าง (การกันเงิน)
เพชรนอก สูง 3.50 เมตร กว้าง  22.00 เมตร

๑๓ โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า- ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 356,500 354,500
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก พร้อมฝาปิด  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก ๐.๕๐
ประปาหมู่บ้าน - บ้านนายลี  ศรีสุนนท์ เมตร ยาว 150.00 เมตรพร้อมติดตั งป้าย
บ้านเก่าค้อ หมู่ท่ี 5 ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๑๔ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีต ก่อสร้างขยายไหล่ทางกรีตเสริมเหล็ก 114,200 113,000
เสริมเหล็ก บ้านหนองโสน หมู่ท่ี 16 ขนาดกว้าง 0.50 เมตรยาว 200 เมตร
สายจากสามแยก–ถนนลาดยาง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีก่อสร้าง
(คุ้มโนนเพชร) ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร พร้อม

ติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

๑๕ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต  ก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  228,900 227,000
เสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง 2 หมู่ท่ี 12 ขนาดกว้าง 1.00 เมตรยาว 408 เมตร
จากป้อมยามบ้านหนองม่วง 2 ทางไป หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีก่อสร้าง
บ้านเก่าค้อ - หน้าบ้านนายโชคทวี เหล็กไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร 
ทองน้อย พร้อมติดตั งป้ายโครงการ จ้านวน 1 ป้าย

(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
๑๖ โครงการก่อสร้างถังระบบประปา ก่อสร้างถังระบบประปา 98,400 96,500

บ้านหนองชุมแสง หมู่ท่ี ๑๑ (บริเวณกลางหมู่บ้าน) จ้านวน 1 แห่ง 
๑๗ โครงการวางท่อระบายน ้า คสล.พร้อม ก่อสร้างวางท่อ คสล.ส่งน ้าขนาด    489,900 488,000

บ่อพักจากบ้านนางส้า เสาร์นอก 1.00x1.00 เมตร จ้านวน 85 ท่อน
ถึงสระประปา บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 2 ความยาวรวม 94.00 เมตร
(ระยะท่ี ๒)  พร้อมบ่อพักจ้านวน 9  บ่อ พร้อมฝาปิด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ กิจกรรม
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๑๘ ค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ 450,000 –
 ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน

ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองมะนาว

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหมัน ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร 32,500 –
หมู่ท่ี ๑ สายจากบ้านนายสัมฤทธ์ิ – ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร
บ้านนายสมร  พรมเรศ หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐

ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรด
ให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหมัน   ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร     272,300 258,000
หมู่ท่ี ๑ สายบ้านนายวรชิต  ช่ืนนอก ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร
สุดเขตต้าบลหนองมะนาว  หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ 

ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้
เรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้ายตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร 498,000 494,000
บ้านหนองม่วง  หมู่ท่ี ๒ ทิศตะวันตก ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๘.๐๐
หนองม่วง ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๒๒ โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร  499,200 496,000
บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี ๒ จากสามแยก จ้านวน ๒๕๖ ท่อน บ่อพัก ๒๐ บ่อ
ศาลากลางบ้าน ถึงคลองอีสานเขียว ความยาวรวม ๒๗๖.๐๐ เมตร ตามแบบ

มาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย

๒๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต 497,000 497,000
แอสฟัลติกส์คอนกรีต บ้านดอนกลาง กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๘  เมตร 
หมู่ท่ี ๓ (จ่ายขาด) หนา ๐.๐๔ เมตร  ตามแบบมาตรฐาน (โอนงบ)

งานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จ้านวน ๑ ป้าย

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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๒๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต กว้าง 498,900 474,800
บ้านดอนกลาง หมู่ท่ี ๓ สายจากส่ีแยก- ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
หน้าโรงเรียนบ้านดอนกลาง (จ่ายขาด) เมตรหรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๔๔.๐๐

ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโจด ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร  498,000 495,000
หมู่ท่ี ๔ สายข้างโรงเรียนบ้านโจด ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตรหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐ 

ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร 498,000 493,500
หมู่ ๔ ต่อจาก ถนน คสล.เดิม สายจาก ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ (จ่ายขาด)
นานางเรียน แกรด้า - บ้านตลุกน ้าขาว เมตรหรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๘
(จ่ายขาด) ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโจด ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร 498,000 494,000
หมู่ ๔ ต่อจาก ถนน คสล.เดิม(เส้นผ่าน ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ 
ป่าช้า)– บ้านตลุกน ้าขาว (จ่ายขาด) เมตรหรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๘

ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๒๘ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 499,000 499,000
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านเก่าค้อ แอสฟัลติกส์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
หมู่ท่ี ๕ สายจากหน้าบ้าน เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร 
นายลันดร–ประตูทางเข้าหมู่บ้านเก่าค้อ หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐

ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย  

๒๙ โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร 499,000 498,800
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านเก่าค้อ แอสฟัลติกส์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ 
หมู่ท่ี ๕ สายจากบ้านเก่าค้อ เมตร  ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร 
– บ้านหนองม่วง หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐

ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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๓๐ โครงการขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ทิศตะวันตกกว้างด้านละ ๑.๐๐ เมตร 128,400 127,500
บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี ๖ สายจาก ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตรหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
ศาลปู่ตาถึงบ้านนายวิไล  พิมพ์กลาง  ทิศตะวันออกกว้าง ๐.๕๐ เมตรยาว ๑๔๐

เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ี
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินพร้อมป้ายประชา
โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๑ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  ก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร  499,000 496,200
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านห้วยทราย แอสฟัลติกส์คอนกรีตผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐
หมู่ท่ี ๖  สายจากบ้านห้วยทราย เมตรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๔ เมตร
 – บ้านโนนเต็ง  หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐

ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๒ โครงการก่อสร้างถนนดิน ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๖.๐๐ เมตร เมตร 209,600 208,000
บ้านห้วยทราย  หมู่ท่ี ๖ สายจาก ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร
ศูนย์การเรียนรู้ ถึงบ้านนายทองใบ พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ 

เมตร จ้านวน ๓ จุด จุด ละ ๘ ท่อน
ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร  ๔๙๘,๐๐๐ 486,500
บ้านตลุกน ้าขาว  หมู่ท่ี ๗ ต่อจากถนน ยาว ๒๒๒.๐๐ เมตร   หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ (จ่ายขาด)
คสล.เดิม – สระน ้าสาธารณะบ้านโจด เมตร หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๘
(เส้นผ่านป่าช้า) (จ่ายขาด) ตารางเมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๔ โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก  วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร  415,600 414,000
บ้านตลุกม่วง (คุ้มหนองกาด) หมู่ท่ี ๙  จ้านวน ๓๖๙.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก
จากคลองขี เถ้า – สระน ้าสาธารณะ จ้านวน ๓ บ่อ ความยาวรวม ๓๗๒ เมตร
คุ้มหนองกาด ตามแบบมาตรฐานงานทางขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาด)
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ กิจกรรมท่ี
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๓๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านตลุกม่วง ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๕ 286,000 284,400
หมู่ท่ี ๙ ต่อจากเดิมสายจากบ้านตลุกม่วง เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
ถึงทางเช่ือมระหว่างบ้านดอนกลางไป กว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร พร้อมบดทับแน่น
บ้านหนองม่วง (ระยะต่อเน่ือง) ปรับเกรดให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ เมตร 291,600 288,500
บ้านหนองอ้ายจ้อน หมู่ท่ี ๑๐ ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตรหรือ
สายหลังคลองอีสานเขียว  (ต่อจากเดิม) พื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๖๐.๐๐ เมตร

พร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้เรียบร้อย 
ตามแบบมาตรฐานงานทางส้าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.    ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 449,800 446,000
บ้านหนองชุมแสง  หมู่ท่ี ๑๑ สายจาก ๒๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
บ้านนางเต็ม – บ้านนายสามารถ  หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ 
เหนือร้อยเอ็ด ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๖.๐๐ เมตร  ยาว 499,700 495,000
บ้านหนองม่วง ๒ หมู่ท่ี ๑๒ ๑๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
สายจากบ้านหนองม่วง – บ้านเก่าค้อ หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ 

ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๓๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ๔๙๘๓๐๐ 494,500
บ้านหนองม่วง ๒ หมู่ท่ี ๑๒ ต่อจากเดิม  ยาว ๕๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
สายจากบ้านางหนูจันทร์ บุญภา ไปอ่าง หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๕
เก็บน ้าบ้านดอนชุมช้าง (ระยะต่อเน่ือง) ตารางเมตรพร้อมบดทับแน่นปรับเกรดให้

เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๔๐ โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก วางท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร 205,600 169,115
บ้านใหม่เจริญศรี  หมู่ท่ี ๑๓ จากหน้า จ้านวน ๖๐ ท่อน บ่อพัก ๖ บ่อ ความยาว
โรงเรียน– บ้านนายลี  ศรีสุนนท์ รวม ๖๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพร้อม 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาด)

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
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๔๑ ล้อมรั วลวดหนามรอบสระ ก่อสร้างรั งลวดหนามรอบสระน ้าผลิต 281,700 267,400
ประปา บ้านหินร่อง หมู่ท่ี ๑๕  ประปา เสารั ว คสล. ๔x๔ สูง ๒.๐๐ เมตร

 ยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร
๔๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒  499,400 495,500

หนองโสน หมู่ท่ี ๑๖ สายต่อจาก เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
คสล.เดิม-บ้านนางบุญล้อม(รอบหมู่บ้าน) กว่า ๙๓๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน

งานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง- ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐  154,100 152,000
โสน หมู่ท่ี ๑๖ สายจากศาลากลางบ้าน เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อย
คุ้มโนนเพชร – ถนนรอบบ้านโนนเพชร กว่า ๒๗๓.๐๐ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน

ทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย

๔๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์คอนกรีต กว้าง 497,000 497,000
บ้านตลุกน ้าขาว  หมู่ท่ี ๗ เร่ิมจากแยก ๘.๐๐ เมตร  ยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
ตลุกน ้าขาว – หน้าโรงเรียนบ้านดอนกลาง เมตรหรือมีพื นท่ีก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๔๔.๐๐ 

ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางของ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ้านวน ๑ ป้าย
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๑ ศูนย์เรียนรู้ด้านพระพุทธ- พัฒนาศูนย์และจัดกิจกรรม 5,000 –
ศาสนา อย่างน้อย ๑ โครงการ

๒ ประชาสัมพันธ์วันส้าคัญ จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์วันส้าคัญทาง 5,000 –
ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา ๑.วันมาฆบูชา

๒. วันวิสาขบูชา  ๓.วันอาสาฬหบูชา
๔. วันเข้าพรรษา,ออกพรรษา

๓ จัดงานวันของดีเมืองคง ร่วมกิจกรรมวันของดีเมืองคง ปีละ ๑ ครั ง 10,000 –
๔ โครงการวัดปลอดเหล้า จัดท้าป้ายรณรงค์วัดปลอดส่ิง 5,000 –

เสพติดและแอลกอฮอล์
๕ ส่งเสริมสนับสนุนงาน จัดงานประเพณีนิยมและอนุรักษ์ 25,000 –

ประเพณีและอนุรักษ์ ประเพณีนิยม เช่น วันสงกรานต์
ประเพณีนิยม วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง

และการแข่งขันโคม ตะไลเข้าห่วง
๖ ส่งเสริมสนับสนุนความ จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 5,000 –

เป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาระดับอ้าเภอและจังหวัด

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ท่ี โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (จ่ายขาด)
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๗ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ จัดหาอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ 80,000 79,898
การกีฬา หมู่บ้านในต้าบลหนองมะนาว

จ้านวน ๑๖ หมู่บ้าน
๘ จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา 15,000 14,940

เด็กเล็กต้าบลหนองมะนาว เด็กเล็ก ในสังกัด จ้านวน ๖ ศูนย์
๙ จัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา 80,000 76,988

ต้านยาเสพติด ต้าบล เสพติด ปีละ ๑ ครั ง ให้แก่
หนองมะนาว เด็ก เยาวชนและประชาชน

ในต้าบลหนองมะนาว

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๑ อบต.สัญจร จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ 15,000 –
ในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ

๒ ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา จัดกิจกรรมฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ 100,000 57,120
จ้านวน ๑ ครั ง (ณ หอประชุมเทศบาลต้าบล
เมืองคง ร่วมกัน ๕ ต้าบล)

๓ จัดท้าและประสานแผน จัดท้าประชาคมระดับหมู่บ้าน จ้านวน 15,000 –
แบบบูรณาการสู่แผนพัฒนา ๑๖ หมู่บ้าน จัดท้าประชาคมระดับ (ด้าเนินการ
ท้องถ่ิน ต้าบลตามความจ้าเป็นและสอดคล้อง ไม่เบิกจ่าย

กับระเบียบและหนังสือส่ังการ งบประมาณ)
๔ ร่วมปกป้องและเทิดทูน จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ 10,000 –

สถาบันหลักของชาติ ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
๕ ปรับปรุงการจัดท้าเว็บไซต์ ปรับปรุงการจัดท้าเว็บไซต์ 7,000 3,000

อบต. หนองมะนาว
๖ ปรับปรุงและการลด ปรับปรุงกระบวนงาน 2,000 –

ขั นตอนการปฏิบัติราชการ ปีละ ๑ ครั ง (ค่าจัดท้าป้าย) (ไม่เบิกจ่าย)
๗ ฝึกอบรมคุณธรรม จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 20,000 13,015

จริยธรรมและเพ่ิม ท่ีเก่ียวกับการท้างานและความรู้
ประสิทธิภาพบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร

ปีละ ๑ ครั ง
๘ เพ่ิมประสิทธิภาพ จัดกิจกรรม ๕ ส. 2,000 –

การปฏิบัติงาน ๕ ส.
(Big Cleaning Day)

๙ เลือกตั งผู้บริหารท้องถ่ิน ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั ง 500,000 –
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิก (ไม่มีการ

สภาท้องถ่ิน เลือกตั ง)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา

ท่ี กิจกรรมโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี กิจกรรมโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
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๑๐ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ จัดอบรมปีละ ๑ ครั ง 10,000 –
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

๑๑ บ้ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม 212,000 77,329
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้

๑๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า 321,500 214,422
ไปราชการ ร่วมอบรมพัฒนาความรู้ของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน
และพนักงานส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ

๑๓ การจัดท้าแผนท่ีภาษี ส้ารวจแผนท่ีภาษี 50,000 –
(ไม่เบิกจ่าย)

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๑ สมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 149,124 107,026
๒ เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ จ่ายเงินสมทบกองทุน (กบท.) ตาม 210,000 210,000

บ้านาญข้าราชการ พรบ.บ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๐

๓ ค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,723,200 10,298,500
๔ ค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้พิการ ค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้พิการ 3,129,600 3,023,200
๕ ค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ค่าใช้จ่ายเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000 64,000
๖ เงินส้ารองจ่าย เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความ 1,163,500 746,234

เดือดร้อนของประชาชนจากภัย
สาธารณะต่างๆ เช่น ภัยแล้ง
วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว
อัคคีภัย ฯลฯ

๗ สมทบกองทุนหลักประกัน สมทบงบประมาณร้อยละ ๔๐ 187,965 161,955
สุขภาพแห่งชาติ ของเงินประกันสุขภาพท่ีส้านัก
ต้าบลหนองมะนาว งานแห่งชาติ (สป.สช.) 
(สป.สช.) อุดหนุนมา

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๑ อบรมเพ่ิมศักยภาพ อบรมผู้น้า ส.อบต.,อปพร.เพ่ิมประสิทธิภาพ 10,000 –
พลังมวลชน จ้านวน ๑ ครั ง/ปี

ท่ี กิจกรรมโครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการ กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานงบกลาง

ท่ี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ กิจกรรม
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๒ จัดตั งจุดตรวจบริการ จัดตั งจุดตรวจบริการประชาชน 40,000 18,080
ประชาชน ช่วงปีใหม่/สงกรานต์

๗ วันอันตราย ฯลฯ
๓ ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 10,000 10,000

การป้องกันและบรรเทา ผู้น้าชุมชน และนักเรียน ฯลฯ
สาธารณภัย

๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไข จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกจิต 10,000 8,996
ปัญหายาเสพติด ส้านึกถึงโทษภัยของยาเสพติด

และจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
การป้องกันยาเสพติด

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๑ ปลูกหญ้าแฝก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 10,000 9,540
เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือป้องกันการพังทลาย

ของหน้าดิน
๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 10,000 –

หนองมะนาว/ศูนย์พัฒนา หนองมะนาว/ศูนย์พัฒนา (ไม่เบิกจ่าย)
เด็กเล็ก เด็กเล็ก จ้านวน ๖ ศูนย์

๓ โครงการรักป่า รักน ้า จัดกิจกรรมปลูกป่า ฟ้ืนฟูป่า 10,000 9,540
รักษาแผ่นดิน เส่ือมโทรมให้มีสภาพท่ี

อุดมสมบูรณ์

งบประมาณ งบประมาณ หมายเหตุ
อนุมัติ ท่ีเบิกจ่าย

๑ จัดภาชนะและอุปกรณ์ จัดภาชนะและอุปกรณ์ 10,000 –
ในการจัดการขยะ ในการจัดการขยะการคัดแยก

ขยะจากต้นทาง อย่างถูกวิธี
เพ่ือลดปริมาณขยะ

กิจกรรมโครงการท่ี

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ กิจกรรม

แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ


