
1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ
    1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อดุหนุนองค์กรปกครองส่วน อดุหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงนางเบ้าตามโครงการ 16,000      ศูนย์ชว่ยเหลือ ส านักงานปลัด
ท้องถิน่ (อบต.หนองแวงนางเบ้า) ศูนย์ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประชาชนฯ

อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ าเภอพล
2 อดุหนุนที่ท าการปกครอง อดุหนุนงบประมาณแกท่ี่ท าการปกครองอ าเภอพล 10,000      อ าเภอพล ส านักงานปลัด

อ าเภอพล ตามโครงการขอรับ ในการด าเนินงานตามโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ 

สนับสนุนงบประมาณตามแผน ตามแผนงานด าเนินงานรัฐพธีิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

ด าเนินงานรัฐพธีิ ประจ าปี 2563 2563
3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกจิกรรมการส่งเสริมการพฒันาตนเองและสร้างโอกาส 50,000      อาคาร

ให้ผู้สูงอายุเขา้ร่วมกจิกรรมในการเรียนรู้ตลอดชวิีตของผู้ อเนกประสงค์
สูงอายุเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย อบต.เมืองพล
และจิตใจสังคมและสติปัญญา รวมทั้ง  เพื่อส่งเสริมคุณค่า
ทางปัญญาของผู้สูงอายุให้ประจักษแ์ละยอมรับ

=1:67-7-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น

ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ส านกงานปลัด



    1.2 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการ สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ดังนี้ 655,060    ศูนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษาศูนย์พฒันา 1. โครงการวิทยาศาสตร์ตัวน้อย เด็กเล็ก อบต.
เด็กเล็ก อบต.เมืองพล 2. โครงการวันแม่ เมืองพล

3. โครงการวันไหว้ครู
4. โครงการวันขึน้ปีใหม่
5. โครงการวันเขา้พรรษา
6. โครงการส่งเสริมคุณภาพชวิีตตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพยีง
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่
8. โครงการประกนัคุณภาพภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
9. โครงการกฬีาสัมพนัธ์
10. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
11. โครงการรายงานผลพฒันาการผู้เรียน
12. โครงการจัดบริการอาหารกลางวันให้กบัเด็กในศูนย์ฯ
13. ค่าจัดการเรียนการสอน
14. ค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย
15. ค่าอปุกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย
16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย
17. ค่าจัดกจิกรรมพฒันาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและ จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการส าหรับเด็ก 35,000      เด็กและ กองการศึกษาฯ

เยาวชนต าบลเมืองพล และเยาวชน กจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ฯลฯ เยาวชน หมูท่ี่
1-11 ต าบล

เมืองพล
3 อดุหนุนโรงเรียนตามโครงการ เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,735,000  โรงเรียน กองการศึกษาฯ

อาหารกลางวัน เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชัน้ ป.1-ป.6 โรงเรียนในสังกดั ในเขตพื้นที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ใน ต.เมืองพล
เขตพื้นที่ จ านวน 5 โรงเรียน ประมาณการที่ 430 คน 

4 จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียน จ านวน 5 1,069,120  ศุนย์พฒันา กองการศึกษาฯ
โรงเรียนในสังกดัส านักงานการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเล็ก อบต.
ในเขตพื้นที่ และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เมืองพล 1 แห่ง เมืองพล และ

โรงเรียน 
5 แห่ง

5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็ก 50,000      อบต.เมืองพล กองการศึกษาฯ
แห่งชาติ เชน่ เงินหรือรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่ารับรอง ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง ฯลฯ จ านวน
1 คร้ัง

6 อดุหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคา เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวงตาม 15,000      โรงเรียน กองการศึกษาฯ
ท่าหลวง ตามโครงการสานรักษ์ โครงการสานรักษด้์วยกระติบขา้วเหนียว และเป็นค่าใชจ้่าย บ้านหญ้าคา
ด้วยกระติบขา้วเหนียว ในการด าเนินงานตามกจิกรรมฯ อาทิ ค่าวัสดุ วัตถดิุบ ค่า ท่าหลวง

วิทยากร ฯลฯ จ านวน 1 คร้ัง หมูท่ี่ 5
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    1.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการบริการแพทย์ฉกุเฉนิ ให้บริการแพทย์ฉกุเฉนิแกป่ระชาชนในเขตต าบลเมืองพล 415,600    หมูท่ี่ 1-11 ส านักงานปลัด

กอ่นถงึโรงพยาบาลของหน่วย ตลอด 24 ชัว่โมง และจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน ต.เมืองพล
กูช้พี-กภัูยของ อบต.เมืองพล 4 คน ค่าน้ ามันเชือ้เพลิง ฯลฯ

2 โครงการป้องกนัและควบคุมโรค เผยแพร่ให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ 20,000      โรงเรียนใน ส านักงานปลัด
เอดส์ สัมพนัธ์อืน่ๆ เขตต าบล

เมืองพล รวม
4 แห่ง

3 โครงการป้องกนัโรคพษิสุนัขบ้า จัดกจิกรรมส าหรับป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อและไม่ 40,000      หมูท่ี่ 1-11 ส านักงานปลัด
ติดต่อที่เกดิขึน้ในพื้นที่ และตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ต.เมืองพล
คนปลอดภัย จากโรคพษิสุนัขบ้า ตามแนวปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี 

4 โครงการส่งเสริมกจิกรรมงาน จัดกจิกรรมส าหรับป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อและไม่ 20,000      หมูท่ี่ 1-11 ส านักงานปลัด
สาธารณสุข ติดต่อที่เกดิขึน้ในพื้นที่ เชน่ การรณรงค์ควบคุมป้องกนัโรค ต.เมืองพล

ไขเ้ลือดออก โรคติดต่อตามฤดูกาล โรคอบุัติใหม่ ฯลฯ
5 โครงการพระราชด าริด้าน จัดกจิกรรมด้านสาธารณสุข ตามแนวทางการด าเนินงาน 77,000      หมูท่ี่ 1-11 ส านักงานปลัด

สาธารณสุข โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขฯ ต.เมืองพล
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการชว่ยเหลือประชาชนตาม ชว่ยเหลือ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประสบปัญหา 35,000      หมูท่ี่ 1-11 ส านักงานปลัด

อ านาจหน้าที่ ทางสังคม หรือภัยพบิัติต่าง ๆ ต.เมืองพล
2 อดุหนุนกิง่กาชาดอ าเภอพล อดุหนุนหน่วยงานที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการ 15,000      ที่ท าการ ส านักงานปลัด

ตามโครงการขอรับสนับสนุน ขอรับสนับสนุนภารกจิกิง่กาชาดอ าเภอพล ประจ าปี ปกครอง
ภารกจิกิง่กาชาดอ าภอพล งบประมาณ 2563 ตามภารกจิของกิง่กาชาดอ าเภอพล อ าเภอพล

3 อดุหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด อดุหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน่  ตามโครงการ 20,000      เหล่ากาชาด ส านักงานปลัด
ขอนแกน่ กจิกรรมกาชาด สนับสนุนกจิกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแกน่ ด้านการ จังหวัด

บรรเทาทุกขผุ้์ประสบสาธารณภัยและราษฎรที่ประสบ ขอนแกน่
ความทุกขย์ากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพกิาร
และผู้ติดเชือ้ ฯลฯ ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2563

4 โครงการจ้างเหมาบริการรถ จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ 168,000    ต.เมืองพล กองการศึกษาฯ
รับ-ส่ง เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลที่มีฐานะล าบากยากจน
อบต.เมืองพล และต้องการความชว่ยเหลือ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม



    1.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียนใน จัดกจิกรรมการแขง่ขนักฬีานักเรียนเพื่อพฒันาศักยภาพ 30,000      โรงเรียน กองการศึกษาฯ

เขตต าบลเมืองพล นักเรียนในเขตพื้นที่ให้มีทักษะการเล่นกฬีาแต่ละประเภท ในเขตต าบล
เมืองพล

2 โครงการจัดแขง่ขนักฬีาต้าน จัดกจิกรรมการแขง่ขนักฬีาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน 180,000    ประชาชนใน กองการศึกษาฯ
ยาเสพติดประชาชนทั่วไป เขตต าบลเมืองพลให้เล่นกฬีาและออกก าลังกายให้มี เขตพื้นที่ 

สุขภาพที่แขง็แรงอย่างทั่วถงึ ต.เมืองพล
ทุกหมูบ่้าน

3 โครงการส่งเสริม ท านุบ ารุง ส่งเสริมการจัดกจิกรรมวันส าคัญทางพทุธศาสนาของ 20,000      ประชาชน กองการศึกษาฯ
ศาสนา ประชาชนทุกหมูบ่้านในเขตพื้นที่ต าบลเมืองพล อาทิ หมูท่ี่ 1-11

วันออกพรรษา หรือวันส าคัญอืน่ๆ ต.เมืองพล
ทุกหมูบ่้าน

4 โครงการสืบสารประเพณีไหว้ จัดกจิกรรมประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่ที่หน่วยงานจัดหรือร่วม 50,000      บ้านชาด กองการศึกษาฯ
พระเจ้าใหญ่ บุญกุม้ขา้วใหญ่ กบัหน่วยงานอืน่จัด หรือกจิกรรมอืน่ๆ อาทิ กจิกรรมร าวง หมูท่ี่ 1-11
ต าบลเมืองพล ย้อนยุค กจิกรรมร าบวงสรวง ฯลฯ จ านวน 1 คร้ัง ต.เมืองพล

5 โครงการสืบสารประเพณีบุญ จัดกจิกรรมประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่หรือกจิกรรมอืน่ๆ 15,000      ที่ว่าการ กองการศึกษาฯ
กุม้ขา้วใหญ่อ าเภอพล ภายในงาน อาทิ การออกร้านแสดงสินค้าต าบล ร าบวงสรวง อ าเภอพล

เป็นต้น จ านวน 1 คร้ัง

6 สนับสนุนอปุกรณ์กฬีาหมูบ่้าน จัดซ้ืออปุกรณ์กฬีา ตามโครงการสนับสนุนอปุกรณ์ 90,000      หมูท่ี่ 1-11 กองการศึกษาฯ
กฬีาหมูบ่้านในเขตพื้นที่ อบต.เมืองพล เพื่อส่งเสริม ต.เมืองพล
ให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    1.6 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 สมทบเงินกองทุนหลักประกนั สมทบเงินกองทุนหลักประกนัสุขภาพ อบต.เมืองพล  110,000    กองทุนหลัก ส านักงานปลัด

สุขภาพ อบต.เมืองพล ด าเนินกจิกรรมภายใต้กรอบแผนกองทุนฯ ประกนั
สุขภาพ

อบต.เมืองพล
2 เบี้ยยังชพีแกผู้่สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุตามระเบียบที่ก าหนด 8,383,200  ผู้สูงอายุ ส านักงานปลัด

ในเขต
ต.เมืองพล

3 สมทบกองทุนประกนัสังคม จ่ายเงินสมทบเงินกองทุนประกนัสังคมตามระเบียบ 100,000    กองทุน ทุกส่วน
ที่ก าหนด ประกนัสังคม ราชการ

4 เบี้ยยังชพีแกผู้่พกิาร จ่ายเบี้ยยังชพีผู้พกิารตามระเบียบที่ก าหนด 2,246,400  ผู้พกิาร ส านักงานปลัด
ในเขต

ต.เมืองพล
5 เบี้ยยังชพีแกผู้่ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชพีผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบที่ก าหนด 18,000      ผู้ป่วยเอดส์ ส านักงานปลัด

ในเขต
ต.เมืองพล

6 การใชจ้่ายเงินส ารองจ่าย ด าเนินการใชจ้่ายงบประมาณกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือ 90,802      ต.เมืองพล ทุกส่วน
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หรือกรณีที่ไม่ ราชการ
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ รวมถงึกรณีฉกุเฉนิที่มี
สาธารณภัยเกดิขึน้

7 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน 189,642    ต.เมืองพล ทุกส่วน
ขา้ราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ท้องถิน่ (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ ราชการ

ขา้รการส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2500 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
    2.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ ต้ังจุดบริการและอ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน  20,000      ต.เมืองพล ส านักงานปลัด
จราจรชว่งเทศกาล บริเวณหน้า รพ.สต.เมืองพล จ านวน 1 จุด 

2 โครงการป้องกนัและบรรเทา เตรียมความพร้อมทั้งด้านอปุกรณ์ บุคลากร ป้องกนัและ 70,000      ต.เมืองพล ส านักงานปลัด
สาธารณภัย แกไ้ขปัญหาภัยพบิัติต่างๆ ภายในต าบลเมืองพล

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนหรือ จัดให้มีกจิกรรมการฝึก/การเตรียมความพร้อมให้ อปพร. 40,000      ศูนย์ อปพร. ส านักงานปลัด
จัดต้ัง อปพร. /ประชาชนที่สนใจมีจิตอาสาในเขต ต.เมืองพล เมือ่ อบต.เมืองพล

เผชญิเหตุและการป้องกนัภัยต่างๆ  
4 อดุหนุนที่ท าการปกครอง อดุหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพลตามโครงการป้องกนั 20,000      ที่ท าการ ส านักงานปลัด

อ าเภอพล ตามโครงการป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ   ปกครอง
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2563 จ านวน 1 คร้ัง อ.พล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5 อดุหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด อดุหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแกน่ตามโครงการ 20,000      ที่ท าการ ส านักงานปลัด
ขอนแกน่ ตามโครงการป้องกนั ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2563 ของ ปกครอง
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด จ.ขอนแกน่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอนแกน่ จ านวน 1 คร้ัง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น
ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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    2.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (ต่อ)
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้านทุกหมูบ่้านตามโครงการ 110,000    คณะกรรมการ ส านักงานปลัด

ตามโครงการเฝ้าระวังเวรยาม เฝ้าระวังเวรยามต าบลเมืองพล และด่านชมุชน ของหมูบ่้าน หมูบ่้าน 
ต าบลเมืองพล และด่านชมุชน ทุกหมูบ่้านเขตพื้นที่ต าบลเมืองพล จ านวน 1 คร้ัง หมูท่ี่ 1-11

ต.เมืองพล
7 จ้างเหมาบริการบุคคลประจ า จ้างเหมาบริการบุคคลจัดเกบ็ขยะในเขตต าบลเมืองพล 92,400      ต.เมืองพล ส านักงานปลัด

รถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คนๆ ละ 7,700 บาท/เดือน รวม 12 เดือน

-15-

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ผด.02

ล าดับที่



    2.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จัดให้มีกจิกรรมให้ความรู้แกน่ักเรียนในสถานศึกษา 40,000      ต.เมืองพล ส านักงานปลัด

ยาเสพติด รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง ให้มีความรู้เร่ืองยาเสพติดและ 
รู้จักป้องกนัตนให้มีจิตส านึกที่ดีห่างไกลยาเสพติด
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินอดุหนุนการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค อดุหนุนหน่วยงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอ าเภอพล เพื่อ 100,000    ต.เมืองพล กองชา่ง

อ าเภอพล ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าหรือไฟฟา้ส่องสว่างในหมูบ่้าน/
ต าบลเมืองพล 

2 จ้างเหมาบริการปรับปรุงที่ เพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์เป็น 50,000      บ้านทับบา กองชา่ง
สาธารณประโยขน์เป็นสวน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสมหามงคล หมูท่ี่ 3
สาธารณะเฉลิมพระเกยีรติเนือ่ง พระราชพธีิบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้า ต.เมืองพล
ในโอกาสมหามงคลพระราชพธีิ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จ านวน 1 คร้ัง
บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ผด.02



    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด ซ่อมสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 130 ม. 489,000    บ้านชาด กองชา่ง

หมูท่ี่ 1 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. หมูท่ี่ 1
และติดต้ังป้าย ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ ต.เมืองพล
กอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพลก าหนด

2 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านต าแย กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ระยะทาง 165 ม. 280,000    บ้านต าแย กองชา่ง
หมูท่ี่ 2 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. หมูท่ี่ 2
(สายบ้านต าแย-ห้วยหนองแซง) ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ขา้ง กว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม. ต.เมืองพล

และติดต้ังป้าย ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพลก าหนด

3 ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทับบา ซ่อมสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 ม. ระยะทาง 130 ม. 489,000    บ้านทับบา กองชา่ง
หมูท่ี่ 3 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 780 ตร.ม. หมูท่ี่ 3
(สายบ้านต าแย-ทับบา) และติดต้ังป้าย ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ ต.เมืองพล

กอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพลก าหนด
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 กอ่สร้างถนน คสล.บ้านท่าหลวง กอ่สร้างถนน คสล.พร้มทางระบายน้ า ดังนี้ 435,000    บ้านท่าหลวง กองชา่ง

หมูท่ี่ 4 1. กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.50 ม. ระยะทาง หมูท่ี่ 4
(สายคุ้มน้อย) 122 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 97.60 ตร.ม. ต.เมืองพล

2. วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.
สองขา้งถนน จ านวนรวม 239 ท่อน
3. กอ่สร้างบ่อพกั คสล.พร้อมฝาปิดสองขา้งถนน จ านวน
17 บ่อ
4. กอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.สองขา้งถนน ความยาวรวม
226 ม.
และติดต้ังป้าย ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพลก าหนด

5 กอ่สร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา สร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ระยะทาง 150 ม. 347,000    บ้านหญ้าคา กองชา่ง
หมูท่ี่ 5 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. หมูท่ี่ 5
(สายบ้านหญ้าคา-ห้วยแอก) และติดต้ังป้าย ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ ต.เมืองพล

กอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.เมืองพลก าหนด

6 ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่ ซ่อมสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม. ระยะทาง 90 ม. 283,000    บ้านหันใหญ่ กองชา่ง
หมูท่ี่ 6 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. หมูท่ี่ 6
(สายบ้านต าแย- และติดต้ังป้าย ระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการ ต.เมืองพล
บ้านหันใหญ่แม่เอยี) กอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบรายการ

ที่ อบต.เมืองพลก าหนด

ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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    2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 กอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดความกว้างเฉล่ีย 5 ม. ระยะทาง 451,000    บ้านโนนเหล่ือม กองชา่ง

บ้านโนนเหล่ือม หมูท่ี่ 7 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. หมูท่ี่ 7
(สายบ้านโนนเหล่ือม-หนองห้าง) ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ขา้ง กว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม. ต.เมืองพล

พร้อมติดต้ังป้ายระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลัง
การกอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล ก าหนด

8 กอ่สร้างถนน คสล. กอ่สร้างถนน คสล.ขนาดความกว้างเฉล่ีย 5 ม. ระยะทาง 287,000    บ้านโนนเหม่น กองชา่ง
บ้านโนนเหม่น หมูท่ี่ 9 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. หมูท่ี่ 9
(สายบ้านโนนเหม่น-บ้านแฝก) ลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ขา้ง กว้างเฉล่ียขา้งละ 0.50 ม. ต.เมืองพล

พร้อมติดต้ังป้ายระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลัง
การกอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.เมืองพล ก าหนด

9 ซ่อมสร้างถนน คสล. ซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม. ระยะทาง 342,000    บ้าน กองชา่ง
บ้านหันใหญ่แม่เอยี หมูท่ี่ 10 109 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า หันใหญ่แม่เอยี
(สายบ้านต าแย-บ้านหันใหญ่ 545 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายระหว่างด าเนินการ 1 ป้าย และ หมุท่ี่ 10
แม่เอยี) ป้ายหลังการกอ่สร้างแล้วเสร็จ 1 ป้าย รายละเอยีดตาม ต.เมืองพล

รูปแบบรายการที่ อบต.เมืองพล ก าหนด
10 ปรับปรุงถนนหินคลุก ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม. ระยะทาง 422,000    บ้านชาดอ านวย กองชา่ง

บ้านชาดอ านวย หมูท่ี่ 11 1,120 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย หมูท่ี่ 11
(สายหนองปู่ตา - นายนายประทวน) กว่า 560 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเกล่ียเรียบตามรูปแบบ ต.เมืองพล

รายการที่ อบต.เมืองพล ก าหนด และติดต้ังป้ายระหว่าง
ด าเนินการ 1 ป้าย และป้ายหลังการกอ่สร้างแล้วเสร็จ
1 ป้าย
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ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
    3.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี จัดให้มีกจิกรรมการด าเนินงานตามโครงการพฒันา 10,000      กลุ่มสตรี ส านักงานปลัด
ต าบลเมืองพล ศักยภาพสตรีต าบลเมืองพล และโครงการ/กจิกรรมอืน่ๆ ต.เมืองพล

อาทิ โครงการรวมพลัง "ในวันสตรีสากล 8 มีนา" กจิกรรม
การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ การเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวฯ และเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ 
เชน่ ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ

2 โครงการจัดกจิกรรมเฉลิม จ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการจัดกจิกรรมเฉลิม 20,000      ต.เมืองพล ส านักงานปลัด

พระเกยีรติในวโรกาสส าคัญชอง พระเกยีรติในวโรกาสส าคัญชองชาติ ศาสนา 
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ พระมหากษตัริย์ ฯลฯ
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ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น
ผด.02



    3.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการพฒันาศักยภาพกลุ่ม จัดให้มีกจิกรรมพฒันาศักยภาพของกลุ่มเศรษฐกจิพอเพยีง 15,000      ต.เมืองพล ส านักงานปลัด

เศรษฐกจิพอเพยีง ในเขตต าบลเมืองพล เพื่อให้ประชาชนยึดหลักความพอดี
มีเหตุผล พอประมาณ มีความขยันหมัน่เพยีรในการ
ประกอบอาชพี

2 โครงการส่งเสริมการบริหาร ด าเนินการส ารวจภูมิประเทศของต าบลเมืองพล การเจาะ 15,000      ต.เมืองพล กองชา่ง
จัดการน้ า (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ส ารวจชัน้ดิน ก าหนดจุดระบบการเติมน้ าลงดินในแผนที่

ต าบลเมืองพล การออกแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 
จ านวน 1 คร้ัง

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ผด.02



4. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื
    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดให้มีกจิกรรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย 30,000      หมูบ่้าน ส านักงานปลัด
ของชมุชนในการคัดแยกขยะที่ แกช่มุชนที่เขา้ร่วมโครงการ ฯลฯ จ านวน 1 คร้ัง เป้าหมาย
ต้นทาง ต.เมืองพล

จ านวน 
2 หมูบ่้าน

2 อดุหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล จ่ายเป็นเงินอดุหนุนเทศบาลเมืองเมืองพล ตามโครงการ 288,000    เทศบาลเมือง ส านักงานปลัด
ตามโครงการก าจัดขยะมูลฝอย ก าจัดขยะมูลฝอยที่ อบต.เมืองพล น าไปทิ้งในสถานที่ก าจัด เมืองพล

ขยะของเทศบาลเมืองเมืองพล 
3 จ้างเหมาบริการบุคคลประจ า จ้างเหมาบริการบุคคลจัดเกบ็ขยะในเขตต าบลเมืองพล 412,800    ต.เมืองพล ส านักงานปลัด

รถขยะ จ านวน 4 คนๆ ละ 8,600 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น
ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



    4.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟปู่าในที่สาธารณะและเพิ่ม 30,000      พื้นที่ ส านักงานปลัด

สาธารณประโยชน์ พื้นที่สีเขยีว ลดปัญหาโลกร้อน จ านวน 1 คร้ัง สาธารณะ
ในเขตพื้นที่
ต.เมืองพล

2 โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพชื จัดกจิกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิม 15,000      พื้นที่ ส านักงานปลัด
อนัเนือ่งมาจากพระราชด ารฯ พระเกยีรติหรือในวโรกาสส าคัญเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวใน สาธารณะ

พื้นที่สาธารณประโยชน์ จ านวน 1 คร้ัง ในเขตพื้นที่
ต.เมืองพล

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ผด.02



5. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารบ้านเมืองทีดี่
    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วย
(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส ารวจขอ้มูลเพื่อ ด าเนินการส ารวจ/ปรับปรุงระบบขอ้มูลแผนที่ภาษแีละ 20,000      หมูท่ี่ 1-11 กองคลัง
ปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียน ทะเบียนทรัพย์สินภายในหมูบ่้าน/ชมุชนให้เป็นปัจจุบัน  ต.เมืองพล

ทรัพย์สิน การสืบค้นขอ้มูลได้รวดเร็ว จ านวน 11 หมูบ่้าน
2 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ ด าเนินการเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่ 151,000    ต.เมืองพล ส านักงานปลัด

เลือกต้ัง กฎหมายก าหนด การจัดการเลือกต้ังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองพล ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด 
(กรณี)(กรณีครบวาระ ยุบสภาหรือกรณีแทนต าแหน่งที่ว่างและ
กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ังให้เลือกต้ังใหม่) รวมทั้งการ

ประชาสัมพนัธ์การรณรงค์หรือการให้ขอ้มูลขา่วสารแก่

ประชาชนให้ทราบถงึสิทธิหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองให้การเลือกต้ังสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร

3 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุหรือ ประชาสัมพนัธ์การรณรงค์หรือการให้ขอ้มูลขา่วสาร 60,000      ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด
ครุภัณฑ์ของ อบต.เมืองพล แกป่ระชาชน 20,000      กองคลัง กองคลัง

20,000      กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
167,600    กองชา่ง กองชา่ง
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารส่วนต าบลเมืองพล อ าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น
ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562
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พ.ศ. 2563



    5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (ต่อ)
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับใช้ เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับใชใ้นการปฏิบัติงานใน อบต.

ในการปฏิบัติงานในส านักงาน ส านักงาน อบต.เมืองพล ดังนี้ เมืองพล
ส านักงานปลัด 
1. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 1 เคร่ือง 2,600        ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด
กองคลัง
1. เกา้อืป้ฏิบัติงาน จ านวน 3 ตัว 3,600        กองคลัง กองคลัง
2. ตู้เกบ็เอกสารขนาด 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 11,000      กองคลัง กองคลัง
3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เคร่ือง 21,000      กองคลัง กองคลัง
4. เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า 1 เคร่ือง 2,600        กองคลัง กองคลัง
5. เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงุหมึกพิมพ์ 1 เคร่ือง 4,300        กองคลัง กองคลัง
กองการศึกษาฯ
1. ตุ้นิรภัยอเนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง 8,000        กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
2. โทรทัศน์ จ านวน 2 เคร่ือง 28,400      กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
กองช่าง
1. เกา้อืป้ฏิบัติงาน จ านวน 2 ตัว 2,400        กองชา่ง กองคลัง
2. เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 21,000      กองชา่ง กองชา่ง
3. เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 30,000      กองชา่ง กองคลัง

5 จัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุอืน่ๆ จัดหาวัสดุส านักงานและวัสดุอืน่ๆ ที่มีความจ าเป็นต้องใชใ้น 406,200    ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด
ส านักงานและงานอืน่ 110,000    กองคลัง กองคลัง

65,000      กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
120,000    กองชา่ง กองชา่ง

6 จัดซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ จัดซ้ือรถพยาบาลฉกุเฉนิ (รถกระบะ) จ านวน 1 คัน 1,000,000  อบต.เมืองพล ส านักปลัด
(กระบะ)

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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ผด.02

ล าดับที่



    5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วย

(บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อบต.พบประชาชน จัดให้มีกจิกรรมการบริการงานในหน้าที่ของ อบต.และ 10,000      ต.เมืองพล ส านักปลัด

และให้บริการนอกสถานที่ ประชาสัมพนัธ์กจิกรรมโครงการต่างๆ พร้อมทั้งรับฟงั
ความคิดเห็นของประชาชน การรณรงค์ท าความสะอาด
หมูบ่้าน การให้ความรู้ด้านกฎหมาย ฯลฯ 

2 โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ จัดเวทีประชาคมหมูบ่้าน/ต าบล ทบทวนการจัดท าแผน 10,000      ต.เมืองพล ส านักปลัด
ของ อบต.เมืองพล ยุทธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปี แผนชมุชน

3 โครกงารฝึกอบรมและศึกษา จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพนุความรุ้ 600,000    อบต.เมืองพล ส านักปลัด
ดูงาน การแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ และพื้นที่

พฒันาท้องถิน่ แกผู้่น าท้องถิน่ ผู้น าท้องที่ ผู้น ากองทุนต่างๆ เป้าหมาย
อสม. อปพร. ขา้ราชการ/พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และผู้ที่มีส่วนเกีย่วขอ้ง จ านวน 1 คร้ัง

ผด.02

ล าดับที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรม
2562 พ.ศ. 2563
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