
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ที่ใช้ใน 20,000 อบต. กองช่าง

การปฏบิติังานของอบต.หนองแวง ได้แก่ หนองแวง

ปากกา ดินสอ กระดาษเขียนแบบ  ฯลฯ

2 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟา้และ 50,000 อบต. กองช่าง

วทิยุ ที่ใช้ในการปฏบิติังานของอบต. หนองแวง

3 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง ที่ใช้ใน 40,000 อบต. กองช่าง

กิจกรรมของอบต.หนองแวง ได้แก่ สังกะสี หนองแวง

ตะป ูเหล็ก หนิคลุก ดินลูกรัง ฯลฯ

4 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 อบต. กองช่าง

ที่ใช้ในการปฏบิติังานของอบต.หนองแวง หนองแวง

5 เคร่ืองสกัดคอนกรีต เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสกัดคอนกรีต 30,000 อบต. กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง หนองแวง
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บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมกุดาหาร
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All in one เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 23,000 อบต. กองช่าง

จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง หนองแวง

7 เคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบ 22,000 อบต. กองช่าง

(ซัมเมอร์ส) จมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 12 เคร่ืองๆละ หนองแวง

22,000 บาท

8 รถยนต์บรรทกุเททา้ย ติดต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุเททา้ย 2,000,000 อบต. กองช่าง

เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ติดต้ังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า หนองแวง

ซ่อมไฟฟา้ ซ่อมไฟฟา้ จ านวน 1 คัน

9 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 200,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง (สายบา้นนายยับ

ไฟฟา้ หมู่ที่ 1 ผากา) ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

10 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า (สายบา้นนายสมพงษ์

ไฟฟา้ หมู่ที่ 2 ไปบา้นโนนกอ่) ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนินการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า (สายไปบา้นหนอง-

ไฟฟา้ หมู่ที่ 2 กกเปลือย) ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

12 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 200,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 3 บา้นหนองกระโซ่ (สายไปหว้ยทราย)

ไฟฟา้ หมู่ที่ 3 ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

13 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด (สายนานายแอด๊

ไฟฟา้ หมู่ที่ 8 พรธรรม ) ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

14 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด (สายนานางกองมี

ไฟฟา้ หมู่ที่ 8 ดีดวงพนัธ์) ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

15 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 100,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม (สายนานายหวาง)

ไฟฟา้ หมู่ที่ 9 ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า 100,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อขยายเขต หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม (สายลานยางมงคล)

ไฟฟา้ หมู่ที่ 9 ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

17 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 80,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อติดต้ัง บา้นบงัอี่ (สายบา้นนายชุน) 

โคมไฟส่องสวา่ง หมู่ที่ 10 ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด

18 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค เพื่อด าเนนิการติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 10 50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

จังหวดัมุกดาหาร เพื่อติดต้ัง บา้นบงัอี่ (สายบา้นผอ.วิมาน) 

โคมไฟส่องสวา่ง หมู่ที่ 10 ตามแบบการไฟฟา้ฯก าหนด
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปกูระเบื้องพื้นอาคารเอนก- ปกูระเบื้องขนาด 12x12 นิ้ว กวา้งเฉล่ีย 98,200 ศพด.

ประสงค์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 12 เมตร ยาวเฉล่ีย 15.40 เมตร หรือพื้นที่ ต าบล

ต าบลหนองแวง ไม่น้อยกวา่ 184.80 ตารางเมตร ตามแบบ หนองแวง

แปลนอบต.หนองแวงก าหนด

2 ก่อสร้างประตูเล่ือนเหล็ก ก่อสร้างประตูเล่ือนเหล็ก ประตูเหล็กเล่ือน 23,500 ศพด.

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล ยาว 6.00 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบ ต าบล

หนองแวง แปลนอบต.หนองแวงก าหนด หนองแวง

3 ก่อสร้างหอ้งน้ าพร้อม ก่อสร้างหอ้งน้ าพร้อมอ่างล้างมือ 256,600 ศพด.

อ่างล้างมือ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยก่อสร้างหอ้งน้ า จ านวน 4 หอ้ง ต าบล

ต าบลหนองแวง พร้อมอ่างล้างมือ แต่ละหอ้งมีขนาดกวา้ง หนองแวง

1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อมปา้ย

โครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบแปลน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 ถมดิน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 33,900 ศพด. กองช่าง

ต าบลหนองแวง 80 เมตร หนาเฉล่ีย 1.60 เมตร พร้อม ต าบล

ปริมาณดินถมไม่น้อยกวา่ 384 ลบ.ม. หนองแวง

ตามแบบแปลนของอบต.หนองแวง

5 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร 200,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายบา้นนางจ าป ีคนเพยีร - เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจร

บา้นนายไพวลัย์  ไชยสัตย)์ ไม่น้อยกวา่ 340 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ย

โครงการจ านวน 1ปา้ย ตามแบบแปลน

ของอบต.หนองแวง

6 กอ่สร้างฝายน้ าล้นคอนกรีต ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร  ผนังข้างสูง 370,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง

เสริมเหล็ก แบบ มข.2527 2.50 เมตร กวา้ง 10 เมตร พร้อมติดต้ัง

หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง (ล าหว้ย ปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย ตามแบบ

จงอาง จุดนานายบญุมี ยืนยง) แปลน มข.2527

พ.ศ. 2564
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ขยายเขตประปาหมู่บา้น ค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟา้ โดยการติดต้ัง 67,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย ทอ่เมนต์ประปา ตามแปลนของอบต.

หนองแวงก าหนด

8 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 ค่ากอ่สร้างถนนลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 132,300 หมู่ที่ 5 กองช่าง

บา้นหนองกกเปลือย เฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนาเฉล่ีย

0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไมน่อ้ยกว่า

656 ลบ.ม. ติดต้ังทอ่ระบายน้ าคสล. 

ตามแบบแปลนอบต.หนองแวงก าหนด

9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร 200,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง

หมู่ที่ 6 บา้นโนนกอ่ หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายบา้นนายยุพนิ ยืนยง ถึงบา้น เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจร

นางเกี้ยง  บญุมา) ไม่น้อยกวา่ 352 ตารางเมตร พร้อมติดต้ัง

ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตามแบบอบต.

หนองแวงก าหนด
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร 200,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง

หมู่ที่ 7 บา้นเตาถ่าน หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายบา้นนางอมัพร) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 352 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

ตามแบบแปลนอบต.หนองแวงก าหนด

11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร 100,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง

หมู่ที่ 10 บา้นบงัอี่ หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายสามแยกวัดปา่สัก ไป เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจร

บา้นปง่แดง) ไม่น้อยกวา่ 180 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

ตามแบบแปลนอบต.หนองแวงก าหนด

12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร 200,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายบา้นนายอรุณ  สีมนัตะ) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นผิวจราจร

ไม่น้อยกวา่ 352 ตารางเมตร พร้อมปา้ย

ตามแบบแปลนอบต.หนองแวงก าหนด
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

แผนงานการเกษตร

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกจิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต. ส านักปลัด

พอเพยีงตามโครงการพระราช โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ หนองแวง

ด าริ พอเพยีงตามโครงการพระราชด าริ

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 10,000 อบต. ส านักปลัด

พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หนองแวง

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

สยามบรมราชกุมารี รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 อบต. ส านักปลัด

เชิงเกษตร โครงการส่งเสริมและพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว หนองแวง

เชิงแกษตร

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 รณรงค์ปอ้งกันและเฝ้าระวงั เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ปอ้งกนั 10,000 หมู่ที่ 1-11 กองสาธารณสุข

โรคระบาดและโรคติดต่อ เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การปอ้งกนัและการ และส่ิงแวดล้อม

แกไ้ขปญัหาโรคระบาด และโรคติดต่อ

ในเขตพื้นที่ต าบลหนองแวง

2 ส่งเสริมการด าเนินงานและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 250,000 หมู่ที่ 1-11 ส านกัปลัด

บริหารจัดการระบบการแพทย์ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร อบต. กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หนองแวง และส่ิงแวดล้อม

3 รณรงค์ปอ้งกัน แก้ไขปญัหาการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 หมู่ที่ 1-11 กองสาธารณสุข

ต้ังครรภใ์นวยัรุ่น โครงการรณรงค์ปอ้งกัน แก้ไขปญัหาการ และส่ิงแวดล้อม

ต้ังครรภใ์นวยัรุ่น

4 รณรงค์ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 หมู่ที่ 1-11 กองสาธารณสุข

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค โครงการรณรงค์ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ และส่ิงแวดล้อม

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั

จากโรคพษิสุนัขบา้

พ.ศ. 2563
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินงานโครงการ 51,780 อบต. กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค หนองแวง และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พษิสุนัขบา้ เพื่อจัดซ้ือวคัซีนและอุปกรณ์

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการฉีด ตัวละ 30.- บาท

6 ค่าจัดซ้ือทรายอะเบท เพื่อใช้ในการปอ้งกันและก าจัดยุงลาย 36,000 หมู่ที่ 1-11 กองสาธารณสุข

ซ่ึงเปน็พาหะน าโรคไขเลือดออก ในเขต และส่ิงแวดล้อม

พื้นที่รับผิดชอบของอบต.หนองแวง

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 10,000 หมู่ที่ 1 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง เพื่อ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานโครงการและ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการตรวจ รายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

สุขภาพเคล่ือนที่

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,000 หมู่ที่ 1 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,000 หมู่ที่ 1 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 10,000 หมู่ที่ 2 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 2 บา้นหนองแวง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,000 หมู่ที่ 2 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 4,000 หมู่ที่ 2 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 10,000 หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 3 บา้นหนองกระโซ่ เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,000 หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 3 บา้นหนองกระโซ่ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง 5,000 หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 3 บา้นหนองกระโซ่ เพื่อ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการส่งเสริม ในการด าเนินงานและรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,000 หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,000 หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,000 หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง เพื่อด าเนิน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

โครงรณรงค์และแก้ไขปญัหา และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ยาเสพติด (To be number  

one) 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,200 หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,400 หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารว่าง 7,400 หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงการ ในการด าเนนิงานและรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,580 หมู่ที่ 6 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 6 บา้นโนนก่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,000 หมู่ที่ 6 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 6 บา้นโนนก่อ เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารว่าง 7,420 หมู่ที่ 6 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 6 บา้นโนนก่อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงการ ในการด าเนนิงานและรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,000 หมู่ที่ 7 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 7 บา้นเตาถ่าน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,000 หมู่ที่ 7 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 7 บา้นเตาถ่าน เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 8,000 หมู่ที่ 7 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 7 บา้นเตาถ่าน เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 10,000 หมู่ที่ 8 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,000 หมู่ที่ 8 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,000 หมู่ที่ 8 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,380 หมู่ที่ 9 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,000 หมู่ที่ 9 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,620 หมู่ที่ 9 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,000 หมู่ที่ 10 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 10 บา้นบงัอี่ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,000 หมู่ที่ 10 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 10 บา้นบงัอี่ เพื่อด าเนิน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

งานโครงการส่งเสริมโภชนาการ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

พ.ศ. 2563
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,000 หมู่ที่ 10 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 10 บา้นบงัอี่ เพื่อด าเนิน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

งานโครงการตรวจสุขภาพ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

เคล่ือนที่

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 5,560 หมู่ที่ 11 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าปา้ยฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพื่อด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

แก้ไขปญัหายาเสพติด (To be

number one) 

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 7,680 หมู่ที่ 11 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

โรคขาดสารไอโอดีน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

-31-



3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุ 6,760 หมู่ที่ 11 กองสาธารณสุข

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง เพื่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์ พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 10,000 ศพด. กองการศึกษา

ส่ิงแวดล้อม ภมูิทศัน์ พฒันาส่ิงแวดล้อมบริเวณศูนย์ ต าบล

พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง หนองแวง

2 ที่อ่านหนังสือทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,000 อบต. กองการศึกษา

รักการอ่าน โครงการที่อ่านหนังสือทอ้งถิ่น รักการอ่าน หนองแวง

3 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงานและ 50,000 อบต. กองการศึกษา

อื่นๆที่ใช้ในการปฏบิติังาน กองการศึกษาฯ หนองแวง

และศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ศพด.

4 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือแปรง ไม้กวาด 35,000 ศพด. กองการศึกษา

ผงซักฟอก แก้วน้ า จานรอง ถ้วยกาแฟ ต าบล

ถ้วยชาม ฯลฯ หนองแวง

5 วสัดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น 30,000 ศพด. กองการศึกษา

ไม้ต่างๆ ค้อน จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ต าบล

อ่างล้างมือ ปนู ทราย สังกะสี ฯลฯ หนองแวง
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 อบต. กองการศึกษา

ที่ใช้ส าหรับกองการศึกษาฯและศูนย์พฒันา หนองแวง

เด็กเล็กต าบลหนองแวง ศพด.

7 วสัดุส ารวจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส ารวจ เช่น 5,000 อบต. กองการศึกษา

บนัไดอลูมิเนียม เคร่ืองมือแกะสลัก ฯลฯ หนองแวง

ศพด.

8 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 23,000 ศพด. กองการศึกษา

ขนาด 13,000 บทียีู ขนาด 13,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ต าบล

หนองแวง

9 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 40,200 ศพด. กองการศึกษา

ขนาด 30,000 บทียีู ขนาด 30,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ต าบล

หนองแวง

10 โทรทศัน์ แอล อี ดี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโทรทศัน์ แอล อี ดี 36,400 ศพด. กองการศึกษา

(LED TV) แบบ Smart TV (LED TV) แบบ Smart TV จ านวน ต าบล

2 เคร่ืองๆละ 18,200.-บาท หนองแวง
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 534,100 ศพด. กองการศึกษา

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวนั) กลางวนัเด็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบล ต าบล

หนองแวง หนองแวง

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดหาส่ือการ 185,300 ศพด. กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน เรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ือง ต าบล

การสอนรายหวั) เล่นพฒันาการเด็ก ส าหรับศพด. หนองแวง

13 วนัเด็กแหง่ชาติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวนัเด็ก 30,000 ศพด. กองการศึกษา

แหง่ชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารวา่ง ปา้ย ต าบล

วสัดุ อุปกรณ์ ฯลฯ หนองแวง

14 ค่าพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพครู เพื่อจ่ายเปน็ค่าพฒันาผู้ประกอบวชิาชีพครู 50,000 ศพด. กองการศึกษา

ที่สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ สังกัดศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กร ต าบล

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ปกครองส่วนทอ้งถิ่น หนองแวง

15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 40,000 ศพด. กองการศึกษา

เพื่อพฒันาศักยภาพครู โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการเพื่อพฒันา ต าบล

ผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทางการ ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบคุลากรทาง หนองแวง

ศึกษา การศึกษา เช่น ค่าวสัดุ ค่าอาหาร ฯลฯ
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 46,870 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

(ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน) สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน) หนองแวง

อัตราคนละ 430.- บาท/ปี

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 32,700 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) หนองแวง

อัตราคนละ 300.- บาท/ปี

18 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 21,800 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

เรียน) สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) อัตราคนละ หนองแวง

200.- บาท/ปี

19 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 21,800 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

การเรียน) สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อัตรา หนองแวง

คนละ 200.- บาท/ปี
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 ค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 1,178,463 โรงเรียนใน กองการศึกษา

และส่งมอบ ใหแ้ก ่โรงเรียนในสังกดัส านกั สังกัดสพฐ./

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ศูนย์พฒันา

จ านวน 5 แหง่ และศพด.ต าบลหนองแวง เด็กเล็ก

21 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั 2,024,000 โรงเรียน กองการศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการ ใหแ้ก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะ- ในสังกัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สพฐ.

จ านวน 5 แหง่ จ านวน 5 แหง่
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 80,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

ประชาชนต้านยาเสพติด กีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ในต าบล

ต าบลหนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน สนามกีฬา

คณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารวา่ง กลางอ.นิคมฯ

วสัดุอุปกรณ์ ถ้วยรางวลั เส้ือกีฬา อุปกรณ์

กีฬา ค่าสนับสนุนรางวลั ฯลฯ

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒัน- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 5,000 วดัในเขต กองการศึกษา

ธรรม เนื่องในวนัอาสาฬหบชูา โครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน ต.หนองแวง

วันอาสาฬหบชูา โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร

อาหารว่าง วัสดุอปุกรณ์ ค่าเงินรางวัล และ

รายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

พ.ศ. 2563
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 5,000 วดัในเขต กองการศึกษา

พทุธศาสนา เนื่องในวนัวสิาข- ส่งเสริมกจิกรรมทางพทุธศาสนา เนื่องในวัน ต.หนองแวง

บชูา วิสาขบชูา โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร

อาหารว่าง วัสดุอปุกรณ์ ค่าเงินรางวัล และ

รายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 1 กองการศึกษา

หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง หมู่บา้น หมู่ที่ 1 บา้นหนองแวง ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้

จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 2 กองการศึกษา

หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า หมู่บา้น หมู่ที่ 2 บา้นหนองข่า ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้

จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 3 กองการศึกษา

หมู่ที่ 3 บา้นหนองกระโซ่ หมู่บา้น หมู่ที่ 3 บา้นหนองกระโซ่ ในการจัด

งานประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 4 กองการศึกษา

หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง หมู่บา้น หมู่ที่ 4 บา้นปง่แดง ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 5 กองการศึกษา

หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย หมู่บา้น หมู่ที่ 5 บา้นหนองกกเปลือย ในการ

จัดงานประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 6 กองการศึกษา

หมู่ที่ 6 บา้นโนนก่อ หมู่บา้น หมู่ที่ 6 บา้นโนนกอ่ ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 7 กองการศึกษา

หมู่ที่ 7 บา้นเตาถ่าน หมู่บา้น หมู่ที่ 7 บา้นเตาถ่าน ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 8 กองการศึกษา

หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด หมู่บา้น หมู่ที่ 8 บา้นโนนสะอาด ในการจัด

งานประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 9 กองการศึกษา

หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม หมู่บา้น หมู่ที่ 9 บา้นเหล่าต้นยม ในการจัด

งานประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 10 กองการศึกษา

หมู่ที่ 10 บา้นบงัอี่ หมู่บา้น หมู่ที่ 10 บา้นบงัอี่  ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหก้บัคณะกรรมการ 5,000 หมู่ที่ 11 กองการศึกษา

หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง หมู่บา้น หมู่ที่ 11 บา้นเหล่าหลวง ในการจัด

งานประเพณีหมู่บา้นประจ าป ีเพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไมธู้ปเทยีน อาหาร

อาหารว่าง ปจัจัยถวานพระและรายจ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

15 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กส่ภาวัฒนธรรม 70,000 วดัในเขต กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพื่อด าเนนิงานโครงการ ต าบล

เข้าค่ายพทุธรรม หนองแวง
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กส่ภาวัฒนธรรม 60,000 วดัในเขต กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพื่อด าเนนิงานโครงการ ต าบล

ตักบาตรเทโวโรหณะ และประกวดสรภญัญะ หนองแวง

17 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่สภาวฒันธรรม 70,000 วดัคามวาสี กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

18 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กส่ภาวัฒนธรรม 30,000 หมู่ที่ 1-11 กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพื่อด าเนนิงานโครงการ

ปฏบิติัธรรมบวชเนกขัมและศีลจารี เนื่องใน

สัปดาหส่์งเสริมพระพทุธศาสนาวันมาฆบชูา

ถวายเปน็พทุธบชูา 

19 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กส่ภาวัฒนธรรม 30,000 อบต. กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการ หนองแวง

วนัผู้สูงอายุแหง่ชาติ และวนัสืบสาน หมู่ที่ 1-11

วฒันธรรมประเพณีวนัสงกรานต์ 
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบล เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้กส่ภาวัฒนธรรม 20,000 อบต. กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพื่อด าเนินงานโครงการ หนองแวง

ประเพณีวนัลอยกระทง หมู่ที่ 1-11

-46-

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต 8,278,800 อบต. ส านักปลัดฯ

พื้นที่ต าบลหนองแวง หนองแวง

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าเบี้ยผู้พกิารและผู้ทพุพลภาพ 2,061,600 อบต. ส านักปลัดฯ

ในเขตพื้นที่ต าบลหนองแวง หนองแวง

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหผู้์ปว่ยติดเชื้อโรค 120,000 อบต. ส านักปลัดฯ

เอดส์ จ านวน 10 คนๆละ 1,000.- บาท หนองแวง

ต้ังจ่าย12 เดือน
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ด้อย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 30,000 หมู่ที่ 1-11 ส านักปลัดฯ

โอกาส ผู้ยากไร้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ยากไร้ โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ

กอ่สร้างและวัสดุอื่นที่จ าเปน็ในการด าเนนิ

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ความปรองดองและสมานฉันท์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ทกุหมู่บา้น

ของคนในชาติ ความปรองดองและสมานฉันทข์องคนใน

ชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร

อาหารวา่ง ค่าปา้ยโครงการ ค่าวสัดุ

อปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

3 จัดเวทปีระชาคมหมู่บา้นและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานโครงการ 5,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ต าบล จัดเวทปีระชาคมหมู่บา้นและต าบล โดยมค่ีา ทกุหมู่บา้น

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง

วัสดุอปุกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 แกไ้ขปญัหาความยากจนและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนและ ทกุหมู่บา้น

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมค่ีาใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร อาหาร

อาหารว่าง ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าปา้ยและ

รายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

5 พฒันาคุณภาพชีวิตคนชรา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส โครงการพฒันาคุณภาพชีวติคนชรา ทกุหมู่บา้น

คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายประกอบ

ด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอปุกรณ์

ค่าวิทยากรและรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

พ.ศ. 2564
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 รณรงค์ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด โครงการรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ทกุหมู่บา้น

ยาเสพติด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าปา้ย

รณรงค์ ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

7 ส่งเสริมพฒันาศักยภาพ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 15,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

กลุ่มอาชีพและวสิาหกิจชุมชน โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพและ ทกุหมู่บา้น

วิสาหกจิชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ด าเนินงาน ค่าวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น

8 ส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท าแผน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 5,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

พฒันาหมู่บา้น โครงการส่งเสริมสนบัสนนุการจัดท าแผน ทกุหมู่บา้น

พฒันาหมู่บา้น โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอปุกรณ์

ค่าวิทยากร และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

9 ค่าจัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติด 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ทกุหมู่บา้น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ฝึกอบรมทบทวนและพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ศักยภาพทมีกู้ชีพกู้ภยั ทบทวนและพฒันาศักยภาพทมีกู้ชีพกู้ภยั หนองแวง

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวทิยากร

ค่าอาหาร อาหารวา่ง วสัดุอุปกรณ์

ปา้ยโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็

2 จัดต้ังจุดตรวจ และใหบ้ริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 จุดตรวจ ส านักปลัดฯ

ประชาชนในวนัส าคัญ โครงการจัดต้ังจุดตรวจและใหบ้ริการ ในเขตอบต.

ประชาชนในวนัส าคัญ ในช่วงเทศกาล หนองแวง

ปใีหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่า

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนการ

ปฏบิติังาน ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง อาหารวา่ง

ส าหรับประชาชนที่มาใช้บริการ ค่าปา้ย

ค่าไฟฟา้และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและคุณภาพชวีิต

แผนงานการักษาความสงบภายใน

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ฝึกอบรมทบทวนและพฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 50,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ศักยภาพอปพร. ฝึกอบรมทบทวนและพฒันาศักยภาพอปพร. หนองแวง

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าปา้ยโครงการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จ าเปน็

4 เสริมสร้างวนิัย เข้าใจกฎ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 15,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ลดอุบติัเหตุ เสริมสร้างวนิัย เข้าใจกฎ ลดอุบติัเหตุ หนองแวง

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าปา้ยโครงการ ค่าวัสดุอปุกรณ์ในการ

ด าเนินงานและรายจ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ

5 วสัดุอื่นๆ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเพื่อใช้ในการ 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ปฏบิติังานส าหรับอปพร. และเจ้าหน้าที่ หนองแวง

ที่เกี่ยวข้อง เช่น นกหวดี กระบองไฟ

กระบองพลาสติก ฯลฯ

-52-
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ปรับปรุงภมูิทศัน์ พฒันา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ส่ิงแวดล้อม อบต.หนองแวง ภมูทิศันพ์ฒันาส่ิงแวดล้อม บริเวณส านกังาน หนองแวง

อบต.หนองแวง โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภมูทิศัน ์และค่าใช้จ่าย

อื่นที่จ าเปน็

2 หอ้งน้ าทอ้งถิ่นสะอาดและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ปลอดภยั โครงการหอ้งน้ าทอ้งถิ่นสะอาดและปลอดภยั หนองแวง

เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ปา้ย

วัสดุอปุกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

3 1 อปท. 1 ถนนทอ้งถิ่นใส่ใจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 ถนนในเขต ส านักปลัดฯ

ส่ิงแวดล้อม โครงการ1 อปท. 1 ถนนทอ้งถิ่นใส่ใจ พื้นที่

ส่ิงแวดล้อม โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย อบต.

ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ปา้ย วัสดุ

อปุกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จ าเปฯ็
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 วดั ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวถิี เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 วดัในเชต กองการศึกษาฯ

5 ส. โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวิถี ต าบล

5 ส. เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ปา้ย หนองแวง

ค่าวัสดุอปุกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

5 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสา- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

สมัครรักษโ์ลก (อถล) โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมคัร หนองแวง

รักษโ์ลก (อถล) โดยมค่ีาใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าปา้ย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง

ค่าวัสดุ ค่าวิทยากรและรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

6 รณรงค์"แยกก่อนทิ้ง" เพื่อ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ขับเคล่ือนการจัดการขยะ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคล่ือนการจัดการ หนองแวง

มูลฝอย ขยะมูลฝอย เช่น ค่าวทิยากร ค่าอาหารวา่ง

ค่าอาหารกลางวนั ค่าปา้ย วสัดุอุปกรณ์

และรายจ่ายที่จ าเปน็
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 คลอง ส านักปลัดฯ

เที่ยวทอ้งถิ่น คืนคลองสวย สุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น เพื่อจ่าย ในเขตต าบล

เปน็ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารวา่ง อาหาร หนองแวง

กลางวนั ค่าปา้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

8 พฒันาศักยภาพต าบลภายใต้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 พื้นที่ ส านักปลัดฯ

การบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน คืนคลองสวย สุขใจเที่ยวทอ้งถิ่น เพื่อจ่าย ที่มีน้ าทว่มขัง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เปน็ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารวา่ง อาหาร

พอเพยีง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) กลางวนั ค่าปา้ย ค่าวสัดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอื่นที่จ าเปน็
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 300,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด ทกุหมู่บา้น

(กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง

วา่งและกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ัง

ใหม้ีการเลือกต้ังใหม่และกรณีอื่นๆ) 

2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 6,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

คุณภาพน้ าอุปโภค - บริโภค คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ตามข้อบญัญัติ ทกุหมู่บา้น กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ือง

การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บา้น พ.ศ. 2549 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

งานรัฐพธิวีนัส าคัญแหง่ขาติ ต่างๆ อันเปน็งานรัฐพธิ ีวนัส าคัญแหง่ชาติ ทกุหมู่บา้น

และวนัส าคัญทางราชการ และวนัส าคัญของทางราชการ ค่าจัดซ้ือ

พวงมาลา ช่อดอกไม้ เพื่อใช้ในงานรัฐพธิี

พ.ศ. 2563
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 พฒันาศักยภาพบคุลากรและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันาศักยภาพ 60,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ผู้น าทอ้งถิ่น บคุลากร/ผู้น าชุมชนทอ้งถิ่น โดยมค่ีาใช้จ่าย หนองแวง/

ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับ สถานที่

อากาศ ค่าบ ารุงสถานที่อบรม ค่าวิทยากร ศึกษาดูงาน

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าปา้ย ค่าวัสดุ

อปุกรณ์และรายจ่ายอื่นที่จ าเปน็

5 พฒันาศักยภาพบคุลากรและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ หนองแวง/

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่าใช้จ่าย วดัในเขต

ประกอบด้วย ค่าปา้ย ค่าอาหารกลางวัน ต าบล

อาหารว่าง วัสดุอปุกรณ์และรายจ่ายที่จ าเปน็ หนองแวง

6 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ที่ใข้ใน 40,000 อบต. ส านักปลัดฯ

การปฏบิติังานของส านักงานปลัดอบต. หนองแวง

7 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 5,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ที่ใช้ในการปฏบิติังานของอบต. หนองแวง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 40,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ที่ใช้ในงานของอบต. หนองแวง

9 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 5,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ีฯลฯ หนองแวง

10 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและ 250,000 อบต. ส านักปลัดฯ

หล่อล่ืน เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินฯลฯ หนองแวง

11 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุโฆษณาและ 5,000 อบต. ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ประชาสัมพนัธ ์จัดท าปา้ยประชา หนองแวง

สัมพนัธห์น่วยงาน ผลงานอบต. ฯลฯ

12 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ที่ใช้ในการปฏบิติังานของอบต. หนองแวง

13 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 8,000 อบต. ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 ตู้ หนองแวง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

- 58 -



7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพ 13,600 อบต. ส านักปลัดฯ

ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกวา่

16 ล้านพกิเซล

15 เคร่ืองท าน้ าเย็น เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ5,000.- บาท หนองแวง

16 จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 20,000 พื้นที่ กองคลัง

ทรัพย์สิน โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน ต าบล

ทรัพย์สิน เช่น ค่าสแกนภาพ ค่าถ่ายเอกสาร หนองแวง

ระวางแผนที่ ค่าค าขอ/ค่าคัดลอกข้อมลู

เอกสารที่ดิน เอกสารสิทธิต่์างๆ ค่าวัสดุ

อปุกรณ์อื่นๆที่จ าเปน็

17 เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเก็บ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 20,000 พื้นที่ กองคลัง

ภาษี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ ต าบล

ภาษี เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้าย ฯลฯ หนองแวง
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

18 วสัดุส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุส านักงาน ที่ใช้ 40,000 อบต. กองคลัง

ส าหรับกองคลัง หนองแวง

19 วสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ที่ใช้ 50,000 อบต. กองคลัง

ส าหรับกองคลัง หนองแวง

20 เก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ ส าหรับ 6,000 อบต. กองคลัง

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 1 ตัว ราคา

2,000 บาท และเก้าอี้ส าหรับ ผอ.กองคลัง

จ านวน 1 ตัว ราคา 4,000 บาท หนองแวง

21 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 16,000 อบต. กองคลัง

ชนิด 2 ตอน จ านวน 2 ตู้ๆละ 8,000บาท หนองแวง

22 ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 22,000 อบต. กองคลัง

จ านวน 4 ตู้ๆละ 5,500บาท หนองแวง
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการมสี่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการทีด่ี

แผนงานงบกลาง

ล าดบั โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 96,507 อบต. กองคลัง

ในฐานะนายจ้างของพนักงานจ้าง , ผู้ช่วย หนองแวง

ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

2 เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 10,000 อบต. กองคลัง

ตามพระราชบญัญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หนองแวง

แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2561

3 ส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเปน็เร่งด่วน 300,000 พื้นที่ ส านักปลัดฯ

อนัเปน็สถานการณ์ที่เกดิขึ้นโดยไมส่ามารถ ต าบล กองช่าง

คาดการณ์ไว้ล่วงหนา้ได้ หากไมไ่ด้รับการ หนองแวง

แกไ้ขอาจกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกร่าชการ

และประชาชนโดยรวมได้ 

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกัน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกัน 136,980 อบต. ส านกัปลัด

สุขภาพ (สปสช) สุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก หนองแวง กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพแหง่ชาติ และส่ิงแวดล้อม

5 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ 200,000 กองทนุ ส านักปลัดฯ

บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น บ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น กบท. กองคลัง
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