
,

Main Menu

อปท. (อบต.คางพลู)

(/por08.jsp)
 ขอ้มลู อปท.
(/orginfoDetail.jsp)
 ขอ้มลู ประชากรและชมุชน
(/population.jsp)
 วสิยัทศัน ์(/vision.jsp)
 ยทุธศาสตร ์อปท.
(/orgStrategic5s.jsp)
(/orgStrategic5.jsp)
 จัดทําแผน
(/project5s.jsp)
(/project5.jsp)
 บญัชคีรภุณัฑ์
(/por03.jsp?cmd=show)
 อนุมตัแิผน
(/approvePlan5.jsp)
 เปลี�ยนแปลงแผน
(/changeProject5s.jsp)
 ขออนุมตังิบประมาณ
(/budget5s.jsp)
(/budget5.jsp)
 รายงานการดําเนนิโครงการ
(/operate5s.jsp)
(/operate5.jsp)
 eplan : รายงานแผน 5 ปี
(/eplanReport.jsp)

 รายงานการดําเนินโครงการ [ปงบประมาณ 2563]

ชื�อโครงการตาม
แผน

ชื�อรายการงบประมาณ
ประจําปี

งบตามขอ้
บญัญัต/ิ

เทศบญัญัติ

ลงนาม
สญัญา

เบกิจา่ย คงเหลอื

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการศกึษา

1. โครงการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
การบรหิารสถาน
ศกึษา(อาหารกลาง
วนั ศพด.) 

แกไ้ข

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถาน
ศกึษา

482,000.00 0.00 300,080.00 181,920.00

2. โครงการจัดงาน
วนัเด็กแหง่ชาต ิ

แกไ้ข

โครงการจัดงานวนัเด็ก
แหง่ชาติ

80,000.00 0.00 79,010.00 990.00

3. โครงการตรวจ
สขุภาพประจําปีให ้
กบัเด็กเล็ก เด็ก

นักเรยีน แกไ้ข

โครงการตรวจสขุภาพ
ประจําปีใหก้บัเด็กเล็ก
เด็กนักเรยีน

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

ยนิดตีอ้นรับ เจา้หนา้ที�วเิคราะห ์อบต.คา้งพล ูอบต.คา้งพล ูอบต.คา้งพล ูอบต.คา้งพล ูอบต.คา้งพลู
[ขณะนี� ดําเนนิการในปีงบประมาณ 2563]

เปลี�ยนปีงบประมาณ (/selectYear.jsp)

http://e-plan.dla.go.th/por08.jsp
http://e-plan.dla.go.th/orginfoDetail.jsp
http://e-plan.dla.go.th/population.jsp
http://e-plan.dla.go.th/vision.jsp
http://e-plan.dla.go.th/orgStrategic5s.jsp
http://e-plan.dla.go.th/orgStrategic5.jsp
http://e-plan.dla.go.th/project5s.jsp
http://e-plan.dla.go.th/project5.jsp
http://e-plan.dla.go.th/por03.jsp?cmd=show
http://e-plan.dla.go.th/approvePlan5.jsp
http://e-plan.dla.go.th/changeProject5s.jsp
http://e-plan.dla.go.th/budget5s.jsp
http://e-plan.dla.go.th/budget5.jsp
http://e-plan.dla.go.th/operate5s.jsp
http://e-plan.dla.go.th/operate5.jsp
http://e-plan.dla.go.th/eplanReport.jsp
http://e-plan.dla.go.th/selectYear.jsp


 elaas : รายงานยอดงบ
ประมาณคงเหลอื 31/05/2563
(/elaasReport.jsp?
yy=2563&monthCode=5)

 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ (งบ
กลาง) 2563
(/bud/special61s.jsp?
realStatus=3) 
 เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ
2563 (/bud/special61s.jsp?
realStatus=0)
 เงนิอดุหนุนทั�วไป พ.ค.
2563
(/bud/budGeneral.jsp?
year=2563&month=5)
 COVID๑๙ เดอืนม.ิย.
2563
(/bud/budGeneralSpecial.jsp?
year=2563&month=6&budId=4395)

4. โครงการเด็กดมีี
ออม ของ
ศพด.คา้งพล ู

แกไ้ข

โครงการเด็กดมีอีอม
ของ ศพด.อบต.คา้งพลู

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

5. โครงการประชมุ
ผูป้กครองเด็กศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

แกไ้ข

โครงการประชมุผู ้
ปกครองเด็กศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก

1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

6. โครงการอาหาร
เสรมิ (นม) 100%
โรงเรยีน สพฐ./

ศพด แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

7. โครงการ
สนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
บรหิารสถานศกึษา
(คา่จัดการเรยีนการ
สอนรายหวั) 
แกไ้ข

โครงการสนับสนุนคา่ใช ้
จา่ยการบรหิารสถาน
ศกึษา

482,000.00 0.00 300,080.00 181,920.00

8. โครงการ
กอ่สรา้งสนามเด็ก
เลน่ของ ศพด.
บา้นคา้งพลใูต ้หมู่

ที� 3 แกไ้ข

โครงการกอ่สรา้งสนาม
เด็กเลน่ ของศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
อบต.คา้งพลู

350,000.00 0.00 0.00 350,000.00

http://e-plan.dla.go.th/elaasReport.jsp?yy=2563&monthCode=5
http://e-plan.dla.go.th/bud/special61s.jsp?realStatus=3
http://e-plan.dla.go.th/bud/special61s.jsp?realStatus=0
http://e-plan.dla.go.th/bud/budGeneral.jsp?year=2563&month=5
http://e-plan.dla.go.th/bud/budGeneralSpecial.jsp?year=2563&month=6&budId=4395


9. โครงการประชมุ
คณะบรหิารสภา
เด็กและเยาวชน
ตําบลคา้งพลู
แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

10. โครงการ
ประชมุประจําปีของ
สภาเด็กและ
เยาวชนตําบลคา้ง

พล ู แกไ้ข

โครงการประชมุประจําปี
ของสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลคา้งพลู

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

11. อดุหนุน
โรงเรยีน สพฐ. ใน
เขตตําบลคา้งพลู
เพื�อดําเนนิ
โครงการแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศกึษา 
แกไ้ข

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,975,000.00 0.00 739,160.00 1,235,840.00

12. อดุหนุนที�
วา่การอําเภอ
โนนไทยเพื�อ
ดําเนนิโครงการ
การจัดงานประเพณี
บวงสรวงอนุสาวรยี์
ทา้วสรุนาร ีอําเภอ

โนนไทย แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด



13. โครงการ
สนับสนุนหนังสอื
เรยีนสําหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

แกไ้ข

โครงการสนับสนุน
หนังสอืเรยีนสําหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

14. โครงการ
สนับสนุนเครื�อง
แบบนักเรยีน
สําหรับศนูยพั์ฒนา

เด็กเล็กฯ แกไ้ข

โครงการสนับสนุนเครื�อง
แบบนักเรยีนสําหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก

21,000.00 0.00 0.00 21,000.00

15. โครงการ
สนับสนุนคา่
กจิกรรมพัฒนาผู ้
เรยีนสําหรับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

แกไ้ข

โครงการสนับสนุนคา่
กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน
สําหรับศนูยพั์ฒนาเด็ก
เล็กฯ

30,100.00 0.00 0.00 30,100.00

16. โครงการ
กอ่สรา้งสนามเด็ก
เลน่สรา้งปัญญา
ของ
ศพด.อบต.คา้งพล ู

แกไ้ข

โครงการกอ่สรา้งสนาม
เด็กเลน่สรา้งปัญญาของ
ศพด.อบต.คา้งพลู

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

17. โครงการ
ป้องกนัเด็กจมนํ�า
ของ
ศพด.อบต.คา้งพล ู

แกไ้ข

โครงการป้องกนัเด็กจม
นํ�าใน ศพด.อบต.คา้งพลู

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00



18. เงนิอดุหนุน
สําหรับสนับสนุน
อาหารกลางวนัเด็ก
ประถมศกึษา 
แกไ้ข

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 1,975,000.00 0.00 739,160.00 1,235,840.00

19. เงนิอดุหนุน
สํานักงานการ
ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
อําเภอโนนไทย
เพื�อดําเนนิ
โครงการปรับปรงุ
มเิตอรไ์ฟฟ้าของ
ศพด.อบต.คา้งพลู

แหง่ที� 2 แกไ้ข

เงนิอดุหนุนสํานักงาน
การไฟฟ้าสว่นภมูภิาค
อําเภอโนนไทยเพื�อ
ดําเนนิโครงการปรับปรงุ
มเิตอรไ์ฟฟ้าของ
ศพด.อบต.คา้งพล ูแหง่
ที� 2

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

20. โครงการ
ป้องกนัโรคตดิตอ่
ของ
ศพด.อบต.คา้งพล ู

แกไ้ข

โครงการป้องกนัโรค
ตดิตอ่ของ
ศพด.อบต.คา้งพลู

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

21. โครงการ
สนับสนุนอปุกรณ์
การเรยีนสําหรับ
ศนูยพั์ฒนาเด็ก

เล็กฯ แกไ้ข

โครงการสนับสนุนคา่
อปุกรณก์ารเรยีนสําหรับ
ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กฯ

14,000.00 0.00 0.00 14,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา โครงสรา้งพื�นฐาน



22. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(อดุมสขุ ซอย7

)หมูท่ี�1 แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(อดุมสขุ ซอย7)

250,000.00 216,500.00 0.00 33,500.00

23. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(สายกลางบา้น-
โรงเรยีนบา้นซนิ
หนองเขวา) หมูท่ี�2
แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(สายกลางบา้น-โรงเรยีน
บา้นซนิหนองเขวา)

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

24. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(อดุมผลพัฒนา
ซอย13) หมูท่ี�3 

แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(อดุมผลพัฒนา ซอย13)

250,000.00 217,000.00 0.00 33,000.00

25. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(ถนนสายเลยีบบงึ)

หมูท่ี�4 แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(ถนนสายเลยีบบงึ)

250,000.00 217,000.00 0.00 33,000.00



26. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(ถนนสายหนองเข
วา-หนองตาล) หมู่

ที�5 แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก(ถนน
สายหนองเขวา-หนอง
ตาล)

250,000.00 217,000.00 0.00 33,000.00

27. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(สายบา้นกะพี�-บา้น
หนองกก)หมูท่ี�6
แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก(สาย
บา้นกะพี�-บา้นหนองกก)

250,000.00 216,000.00 0.00 34,000.00

28. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ประชามติร2 ซอย8

หมูท่ี�7 แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
ประชามติร 2 ซอย 8

0.00 0.00 0.00 0.00

29. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(คุม้สายฝน3
ซอย3) หมูท่ี�7 

แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก(คุม้
สายฝน 3 ซอย 3)

0.00 0.00 0.00 0.00



30. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(สายบา้นคา้งพลู
ใต-้บา้นกะพี�
นม.ถ.067) ชว่ง
บา้นหนองบวัไป
บา้นกะพี� หมูท่ี�8 

แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(สายบา้นคา้งพลใูต-้บา้น
กะพี� นม.ถ.067) ชว่ง
บา้นหนองบวัไปบา้นกะ
พี�

0.00 0.00 0.00 0.00

31. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(รวมทอง ซอย4)

หมูท่ี�9 แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก(รวม
ทอง ซอย4)

250,000.00 0.00 0.00 250,000.00

32. โครงการ
ปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(โนนราญ ซอย1)

หมูท่ี�10 แกไ้ข

โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรตีเสรมิเหล็ก
(โนนราญ ซอย 1)

250,000.00 216,500.00 0.00 33,500.00

33. การจัดทํา
ผังเมอืงรวมชมุชน
และการพัฒนา
สภาพแวดลอ้มภมูิ

ทศัน ์ แกไ้ข

โครงการจัดทําผังเมอืง
รวมชมุชน และการ
พัฒนาสภาพแวดลอ้ม
ภมูทิศัน์

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา สาธารณสขุ



34. โครงการ
ป้องกนักําจัดลกูนํ�า

ยงุลาย แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

35. โครงการความ
รว่มมอืในการกําจัด
ขยะและคดัแยก
ขยะในชมุชน 

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

36. โครงการสง่
เสรมิสนับสนุนการ
ดําเนนิโครงการ
ตามแนวทาง
โครงการพระ
ราชดํารดิา้น
สาธารณสขุ 

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

37. เงนิสมทบ
กองทนุหลกัประกนั
สขุภาพระดบัทอ้ง

ถิ�น แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

38. โครงการ
สํารวจจํานวนสตัว์
และขนึทะเบยีน
สตัวต์ามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คน

ปลอดภยั แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด



39. โครงการ
ป้องกนัและควบคมุ
โรคพษิสนัุขบา้ของ
อบต.คา้งพล ูตาม
โครงการสตัว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรค
พษิสนัุขบา้ 
แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

40. เงนิอดุหนุน
เพื�อสนับสนุนคา่
ป่วยการสําหรับนัก
บรบิาลทอ้งถิ�น 

แกไ้ข

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตั ิ
ราชการอนัเป็นประโยชน์
แกอ่งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ�น

144,000.00 0.00 0.00 144,000.00

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตร

41. โครงการฝึก

อาชพี แกไ้ข

โครงการฝึกอาชพี 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

42. โครงการสง่
เสรมิการเรยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีง 
แกไ้ข

โครงการสง่เสรมิการ
เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00

43. โครงการอบ
ต.รวมใจภกัดิ�รัก
พื�นที�สเีขยีว 
แกไ้ข

โครงการอบต.รวมใจ
ภกัดิ�รักพื�นที�สเีขยีว

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



44. โครงการ
รณรงคส์ง่เสรมิการ
ใชห้ญา้แฝกตาม
แนวพระราชดําร ิ
แกไ้ข

โครงการรณรงคส์ง่เสรมิ
การใชห้ญา้แฝกตามแนว
พระราชดําริ

5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

45. โครงการสง่
เสรมิสนับสนุนการ
ดําเนนิโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พชือนัเนื�องมาจาก
พระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราช
กมุาร(ีอพ.สธ) 

แกไ้ข

โครงการสง่เสรมิ
สนับสนุนการดําเนนิ
โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพชือนัเนื�องมา
จากพระราชดํารสิมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราช
กมุาร(ีอพ.สธ.)

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

ยทุธศาสตรก์ารรกัษา ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

46. โครงการฝึก
อบรมและทบทวน

อปพร. แกไ้ข

โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอปพร.

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00

47. รณรงคล์ด
อบุตัเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาล 

แกไ้ข

โครงการรณรงคล์ด
อบุตัเิหตทุางถนนชว่ง
เทศกาล

20,000.00 0.00 4,343.00 15,657.00



48. โครงการรักษา
ความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย ความ
สะอาดในพื�นที�
สาธารณะตําบล

คา้งพล ู แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

49. เงนิสํารองจา่ย
กรณีฉุกเฉนิ 

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการทอ่งเที�ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกฬีา

50. โครงการจัด
กจิกรรมเพื�อ
เทดิทนูสถาบนั 

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

51. โครงการสง่
เสรมิสนับสนุนการ
จัดกจิกรรมกฬีา
และนันทนาการ
ฯลฯ ในพื�นที�ตําบล

คา้งพล ู แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสงัคม



52. โครงการ
สนับสนุนการจัด
เวทปีระชาคม เพื�อ
รับขอ้มลู ปัญหา
และความตอ้งการ
ขอ้เสนอวธิกีาร
แกไ้ขปัญหาของ

หมูบ่า้น แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

53. เงนิอดุหนุน
เบี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ
ภายในตําบลคา้ง

พล ู แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

54. เงนิอดุหนุน
เบี�ยยงัชพีความ
พกิารภายในตําบล

คา้งพล ู แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

55. เงนิอดุหนุน
เบี�ยยงัชพีผูป่้วย
เอดสภ์ายในตําบล

คา้งพล ู แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

56. โครงการ
พัฒนาคณุภาพชวีติ

คนพกิาร แกไ้ข

โครงการพัฒนาคุณุภาพ
ชวีติคนพกิาร

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00



57. โครงการ
พัฒนาคณุภาพชวีติ

ผูส้งูอาย ุ แกไ้ข

โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชวีติผูส้งูอายุ

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

58. โครงการชว่ย
เหลอืครอบครัวผู ้
ดอ้ยโอกาส 

แกไ้ข

โครงการชว่ยเหลอื
ครอบครัวผูด้อ้ยโอกาส

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร จดัการบา้นเมอืง ที�ด ี

59. โครงการวนั
สถาปนาอบต./วนั
ทอ้งถิ�นไทย 

แกไ้ข

โครงการวนัสถาปนา
อบต./วนัทอ้งถิ�นไทย

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00

60. โครงการจัดทํา
แผนที�ภาษีและ
ทะเบยีนทรัพยส์นิ 

แกไ้ข

โครงการจัดทําแผนที�
ภาษีและทะเบยีน
ทรัพยส์นิ

500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

61. โครงการ
สํารวจความพงึ
พอใจในการให ้
บรกิารของ
อบต.คา้งพล ู

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด



62. โครงการตดิ
ป้ายประชาสมัพันธ์
กรณีพบเห็นการ

ทจุรติ แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

63. เงนิสมทบ
กองทนุประกนั

สงัคม แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด

64. โครงการปรับ
ภมูทิศันบ์รเิวณรอบ
สํานักงาน 

แกไ้ข

โครงการปรับภมูทิศัน์
บรเิวณรอบสํานักงาน

50,000.00 0.00 49,830.00 170.00

65. โครงการศกึษา
ดงูานของผูบ้รหิาร
สมาชกิสภาทอ้งถิ�น
ผูนํ้าทอ้งที�ตําบล
คา้งพล ูและ
พนักงานสว่นตําบล
อบต.คา้งพล ู

แกไ้ข

โครงการศกึษาดงูาน
ของผูบ้รหิาร สมาชกิ
สภาทอ้งถิ�น ผูนํ้าทอ้งถิ�น
ที�ตําบลคา้งพล ูและ
พนักงานสว่นตําบล
อบต.คา้งพลู

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

66. เงนิสมทบ
กองทนุทดแทน 

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด



67. เงนิสมทบ
กองทนุบําเหน็จ
บํานาญขา้ราชการ
สว่นทอ้งถิ�น(กบท.)

แกไ้ข

ยงัไม่

กําหนด
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