
1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ท่ีใช้ใน 20,000 อบต. กองช่าง

การปฏิบัติงานของอบต.หนองแวง ได้แก่ หนองแวง

ปากกา ดินสอ กระดาษเขียนแบบ  ฯลฯ

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 50,000 อบต. กองช่าง

วิทยุ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. หนองแวง

3 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง ท่ีใช้ใน 50,000 อบต. กองช่าง

กิจกรรมของอบต.หนองแวง ได้แก่ สังกะสี หนองแวง

ตะปู เหล็ก หินคลุก ดินลูกรัง ฯลฯ

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 อบต. กองช่าง

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของอบต.หนองแวง หนองแวง

5 เคร่ืองสูบน้ าแบบจมน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบ 44,000 อบต. กองช่าง

(ซัมเมอร์ส) จมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 2 เคร่ืองๆละ หนองแวง

22,000 บาท
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บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565



1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ท่ี 5  200,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง

จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือขยายเขต บ้านหนองกกเปลือย จากลานมันป่าช้า 

ไฟฟ้า หมู่ท่ี 5 ตามแบบการไฟฟ้าฯก าหนด

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ท่ี 6  100,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือขยายเขต บ้านโนนก่อ (สายบ้านนายเชย ศรีสุข–  

ไฟฟ้า หมู่ท่ี 6 บ้านนายสามารถ ศรีสุข) ตามแบบการ 

ไฟฟ้าฯ ก าหหนด 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าหมู่ท่ี 6  100,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง

จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือขยายเขต (สายบ้านนางดวง กงทอง – นายายปาน 

ไฟฟ้า หมู่ท่ี 6  จันทะพันธ์) ตามแบบการไฟฟ้าฯ ก าหนด 
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ก่อสร้างห้องน้ า ท่ีท าการ อบต. ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5 เมตร 400,000 อบต.หนองแวง กองช่าง

ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแวงก าหนด

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 70 เมตร 218,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายบ้านนายเนาวว์ - บ้านนายสม เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ศาสตราชัย) ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลนของอบต.หนองแวง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร 497,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายข้างวัดสว่างอารมณ์ ) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม.

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลนของอบต.หนองแวง
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร 254,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายนานายอินแปลง ยืนยง เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

บ้านนายสมัย ยืนยง) ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน

ของอบต.หนองแวง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร 500,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายข้างวัดคามวาสีไปป่าชุมชน) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 832 ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบแปลน

ของอบต.หนองแวง
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร 127,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายข้างวัดหนองกระโซ่  - เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ทางโค้งร้านไก่ใหญ่) ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  พร้อมติดต้ัง

ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.

หนองแวงก าหนด

7 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร 82,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืน

(สายบ้านนายบัวทอง ฟ้องเสียง  - ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร 

บ้านนายทวี) พร้อมป้ายตามแบบแปลน อบต.หนองแวง

ก าหนด

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร 199,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายนาค าเสียด - ห้วยทราย เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร พร้อมป้าย

ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงก าหนด
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร 199,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายบ้านนายสง่า ดอกจันทร์) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 328 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลนของ อบต.หนองแวง

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร 198,900 หมู่ท่ี 8 กองช่าง

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายนานายทวี สุพร -นานายเพชร เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

รวงทอง) ไม่น้อยกว่า 315 ตร.ม. พร้อมป้าย 1 ป้าย

ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงก าหนด

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร 200,000 หมู่ท่ี 9 กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายหน้าศาลาประชาคม) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร พร้อมป้าย

ตามแบบแปลนอบต.หนองแวงก าหนด
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1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร 150,000 หมู่ท่ี 10 กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายคุ้มตะวันสีทอง) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 149 ตร.ม. และปรับแต่งทาง

ระบายน้ า 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงก าหนด

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 208 เมตร 500,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายลานมันนายคิงคอง- ถนน เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

มห.ถ.0035-51) ไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงก าหนด

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82 เมตร 199,000 หมู่ท่ี 11 กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

(สายนายหวาน รูปคม) เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 328 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

ตามแบบแปลน อบต.หนองแวงก าหนด
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2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 อบต. ส านักปลัด

พอเพียงตามโครงการพระราช โครงการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ หนองแวง

ด าริ พอเพียงตามโครงการพระราชด าริ

2 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เช่น 10,000 อบต. ส านักปลัด

เคียว สปริงเกลอร์ มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย หนองแวง

ยาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ

แผนงานการเกษตร (งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ท้องถ่ินอาสา ปลูกป่า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต. ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิม- หนองแวง

สร้างป่า รักษ์น้ า พระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ า

2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 10,000 อบต. ส านักปลัด

พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หนองแวง

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

สยามบรมราชกุมารี รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานและ 5,000 อบต. กองสาธารณสุขฯ

อ่ืนๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน หนองแวง

2 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง ไม้กวาด 10,000 อบต. กองสาธารณสุขฯ

ผงซักฟอก แก้วน้ า จานรอง ถ้วยกาแฟ หนองแวง

ถ้วยชาม ฯลฯ

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 อบต. กองสาธารณสุขฯ

ได้แก่ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์ หนองแวง

แถบพิมพ์ ตลับผงหมึก เมาส์ ฯลฯ

4 รณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน 50,000 หมู่ท่ี 1-11 กองสาธารณสุข

โรคระบาดและโรคติดต่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและการ และส่ิงแวดล้อม

แก้ไขปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองแวง

5 ส่งเสริมการด าเนินงานและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 25,000 หมู่ท่ี 1-11 ส านักปลัด

บริหารจัดการระบบการแพทย์ โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร อบต. กองสาธารณสุข

ฉุกเฉิน จัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หนองแวง และส่ิงแวดล้อม
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 รณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 หมู่ท่ี 1-11 กองสาธารณสุข

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาการ และส่ิงแวดล้อม

ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

7 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 10,000 หมู่ท่ี 1-11 กองสาธารณสุข

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และส่ิงแวดล้อม

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า

8 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการ 58,000 อบต. กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค หนองแวง และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พิษสุนัขบ้า เพ่ือจัดซ้ือวัคซีนพร้อมอุปกรณ์

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

9 ค่าจัดซ้ือทรายอะเบทและน้ ายา เพ่ือใช้ในการป้องกันและก าจัดยุงลาย 50,000 หมู่ท่ี 1-11 กองสาธารณสุข

พ่นหมอกควัน ซ่ึงเป็นพาหะน าโรคไขเลือดออก ในเขต และส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีรับผิดชอบของอบต.หนองแวง

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 10,000 หมู่ท่ี 1 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง เพ่ือ อุปกรณ์ ในการด าเนินงานโครงการและ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการตรวจ รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

สุขภาพเคล่ือนท่ี
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,000 หมู่ท่ี 1 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,000 หมู่ท่ี 1 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 10,000 หมู่ท่ี 2 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,000 หมู่ท่ี 2 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 4,000 หมู่ท่ี 2 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 10,000 หมู่ท่ี 3 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,000 หมู่ท่ี 3 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 5,000 หมู่ท่ี 3 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ เพ่ือ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการส่งเสริม ในการด าเนินงานและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็ก

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,000 หมู่ท่ี 4 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,000 หมู่ท่ี 4 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,000 หมู่ท่ี 4 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง เพ่ือด าเนิน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

โครงรณรงค์และแก้ไขปัญหา และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ยาเสพติด (To be number  

one) 
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,200 หมู่ท่ี 5 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,400 หมู่ท่ี 5 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 7,400 หมู่ท่ี 5 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงการ ในการด าเนินงานและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,580 หมู่ท่ี 6 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,000 หมู่ท่ี 6 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง 7,420 หมู่ท่ี 6 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงการ ในการด าเนินงานและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็ก

-25-
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,000 หมู่ท่ี 7 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,000 หมู่ท่ี 7 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 8,000 หมู่ท่ี 7 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

-26-
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 10,000 หมู่ท่ี 8 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,000 หมู่ท่ี 8 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,000 หมู่ท่ี 8 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,380 หมู่ท่ี 9 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,000 หมู่ท่ี 9 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,620 หมู่ท่ี 9 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,000 หมู่ท่ี 10 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,000 หมู่ท่ี 10 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี เพ่ือด าเนิน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

งานโครงการส่งเสริมโภชนาการ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,000 หมู่ท่ี 10 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี เพ่ือด าเนิน อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

งานโครงการตรวจสุขภาพ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

เคล่ือนท่ี

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565

-29-



3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 5,560 หมู่ท่ี 11 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายฯลฯ และส่ิงแวดล้อม

เพ่ือด าเนินงานโครงรณรงค์และ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

แก้ไขปัญหายาเสพติด (To be

number one) 

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 7,680 หมู่ท่ี 11 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการควบคุม และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

โรคขาดสารไอโอดีน

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุ 6,760 หมู่ท่ี 11 กองสาธารณสุข

หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง เพ่ือ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเอกสาร และส่ิงแวดล้อม

ด าเนินงานโครงการปรับปรุง และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 10,000 ศพด. กองการศึกษา

ส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์ พัฒนาส่ิงแวดล้อมบริเวณศูนย์ ต าบล

พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง หนองแวง

2 ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต. กองการศึกษา

รักการอ่าน โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน รักการอ่าน หนองแวง

3 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานและ 50,000 อบต. กองการศึกษา

อ่ืนๆท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน กองการศึกษาฯ หนองแวง

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแวง ศพด.

4 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแปรง ไม้กวาด 50,000 ศพด. กองการศึกษา

ผงซักฟอก แก้วน้ า จานรอง ถ้วยกาแฟ ต าบล

ถ้วยชาม ฯลฯ หนองแวง

5 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง เช่น 20,000 ศพด. กองการศึกษา

ไม้ต่างๆ ค้อน จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ต าบล

อ่างล้างมือ ปูน ทราย สังกะสี ฯลฯ หนองแวง
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 อบต. กองการศึกษา

ท่ีใช้ส าหรับกองการศึกษาฯและศูนย์พัฒนา หนองแวง

เด็กเล็กต าบลหนองแวง ศพด.

7 ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,700 อบต. กองการศึกษา

ส าหรับนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 ตู้

8 ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 34,200 ศพด. กองการศึกษา

ส าหรับใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล

จ านวน 6 ตู้ หนองแวง

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร 437,320 ศพด. กองการศึกษา

สถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) กลางวันเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล ต าบล

หนองแวง หนองแวง

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาส่ือการ 144,500 ศพด. กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน เรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเคร่ือง ต าบล

การสอนรายหัว) เล่นพัฒนาการเด็ก ส าหรับศพด. หนองแวง
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

11 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก 30,000 ศพด. กองการศึกษา

แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้าย ต าบล

วัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ หนองแวง

12 ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 50,000 ศพด. กองการศึกษา

ท่ีสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ต าบล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ิน หนองแวง

13 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 ศพด. กองการศึกษา

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา ต าบล

ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ ศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทาง หนองแวง

ศึกษา การศึกษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอาหาร ฯลฯ

14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 36,550 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) หนองแวง

อัตราคนละ 430.- บาท/ปี
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

15 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 25,500 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) สถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) หนองแวง

อัตราคนละ 300.- บาท/ปี

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 17,000 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

เรียน) สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) อัตราคนละ หนองแวง

200.- บาท/ปี

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 17,000 ศพด. กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ต าบล

การเรียน) สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) อัตรา หนองแวง

คนละ 200.- บาท/ปี

18 ค่าอาหารเสริม(นม) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) 1,145,888 โรงเรียนใน กองการศึกษา

และส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านัก สังกัดสพฐ./

งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ) ศูนย์พัฒนา

จ านวน 5 แห่ง และศพด.ต าบลหนองแวง เด็กเล็ก
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4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

19 อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 2,872,800 โรงเรียน กองการศึกษา

ส านักงานคณะกรรมการ ให้แก่ โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะ- ในสังกัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ) กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) สพฐ.

จ านวน 5 แห่ง จ านวน 5 แห่ง

พ.ศ. 2566
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 หมู่ท่ี 1-11 ส านักปลัดฯ

โอกาส ผู้ยากไร้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ยากไร้ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ

ก่อสร้างและวัสดุอ่ืนท่ีจ าเป็นในการด าเนิน

การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

2 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ทุกหมู่บ้าน

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายประกอบ

ด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์

ค่าวิทยากรและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

พ.ศ. 2566
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 แข่งขันกีฬาเยาวชนและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน 100,000 สนามกีฬา กองการศึกษา

ประชาชนต้านยาเสพติด กีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ในต าบล

ต าบลหนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน สนามกีฬา

คณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร อาหารว่าง กลางอ.นิคมฯ

วัสดุอุปกรณ์ ถ้วยรางวัล เส้ือกีฬา อุปกรณ์

กีฬา ค่าสนับสนุนรางวัล ฯลฯ

2 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒน- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 วัดในเขต กองการศึกษา

ธรรม เน่ืองในวันอาสาฬหบูชา โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน่ืองใน ต.หนองแวง

วันอาสาฬหบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร

อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 10,000 วัดในเขต กองการศึกษา

พุทธศาสนา เน่ืองในวันวิสาข- ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เน่ืองในวัน ต.หนองแวง

บูชา วิสาขบูชา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าอาหาร

อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ ค่าเงินรางวัล และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 1 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแวง ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้

จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 2 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านหนองข่า ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้

จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 3 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านหนองกระโซ่ ในการจัด

งานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 4 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านป่งแดง ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร
อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็น

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 5 กองการศึกษา
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองกกเปลือย ในการ

จัดงานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร
อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 6 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโนนก่อ ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 7 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน หมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 บ้านเตาถ่าน ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 8 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด หมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้านโนนสะอาด ในการจัด

งานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร
อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 9 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 บ้านเหล่าต้นยม ในการจัด

งานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 10 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านบังอ่ี  ในการจัดงาน

ประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร

อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการ 5,000 หมู่ท่ี 11 กองการศึกษา

หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง หมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้านเหล่าหลวง ในการจัด

งานประเพณีหมู่บ้านประจ าปี เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน อาหาร
อาหารว่าง ปัจจัยถวายพระและรายจ่ายอ่ืน
ท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม 70,000 วัดในเขต กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ต าบล

เข้าค่ายพุทธรรม หนองแวง

16 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม 60,000 วัดในเขต กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ ต าบล

ตักบาตรเทโวโรหณะ และประกวดสรภัญญะ หนองแวง

17 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม 70,000 วัดคามวาสี กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

18 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม 30,000 หมู่ท่ี 1-11 กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ

ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมและศีลจารี เน่ืองใน

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา

ถวายเป็นพุทธบูชา 
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

19 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม 30,000 อบต. กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ หนองแวง

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสืบสาน หมู่ท่ี 1-11

วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ 

20 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรม 50,000 อบต. กองการศึกษา

หนองแวง ต าบลหนองแวง เพ่ือด าเนินงานโครงการ หนองแวง

ประเพณีวันลอยกระทง หมู่ท่ี 1-11
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ในเขต 9,042,000 อบต. ส านักปลัดฯ

พ้ืนท่ีต าบลหนองแวง หนองแวง

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ 2,112,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลหนองแวง หนองแวง

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเช้ือโรค 120,000 อบต. ส านักปลัดฯ

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

ต้ังจ่าย12 เดือน
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ความปรองดองและสมานฉันท์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง ทุกหมู่บ้าน

ของคนในชาติ ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร

อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

2 จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 5,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ต าบล จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต าบล โดยมีค่า ทุกหมู่บ้าน

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร อาหารว่าง

วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

3 แก้ไขปัญหาความยากจนและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 30,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและ ทุกหมู่บ้าน

ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร อาหาร

อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุกหมู่บ้าน

ยาเสพติด ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย

รณรงค์ ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผน ทุกหมู่บ้าน

พัฒนาหมู่บ้าน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์

ค่าวิทยากร และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

พ.ศ. 2565
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ฝึกอบรมทบทวนและพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 30,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย ทบทวนและพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย หนองแวง

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวิทยากร

ค่าอาหาร อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์

ป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

2 จัดต้ังจุดตรวจ และให้บริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 30,000 จุดตรวจ ส านักปลัดฯ

ประชาชนในวันส าคัญ โครงการจัดต้ังจุดตรวจและให้บริการ ในเขตอบต.

ประชาชนในวันส าคัญ ในช่วงเทศกาล หนองแวง

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่า

ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงาน ค่าน้ าด่ืม น้ าแข็ง อาหารว่าง

ส าหรับประชาชนท่ีมาใช้บริการ ค่าป้าย

ค่าไฟฟ้าและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ฝ่ายพลเรือน ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หนองแวง

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าป้ายโครงการ

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน และค่าใช้จ่ายอ่ืน

ท่ีจ าเป็น

4 เสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ลดอุบัติเหตุ เสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ หนองแวง

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ

ด าเนินงานและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

5 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวิทยาศาสตร์หรือ 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

การแพทย์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของ หนองแวง

ทีมกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
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5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานการักษาความสงบภายใน

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับอปพร. หนองแวง

ทีมกู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

7 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี หนองแวง

ท่ีเก่ียวข้อง

8 วัสดุจราจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุจราจร เพ่ือใช้ใน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

การปฏิบัติงานส าหรับอปพร. และ หนองแวง

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ส่ิงแวดล้อม อบต.หนองแวง ภูมิทัศน์พัฒนาส่ิงแวดล้อม บริเวณส านักงาน หนองแวง

อบต.หนองแวง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็น

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ห้องน้ าท้องถ่ินสะอาดและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ปลอดภัย โครงการห้องน้ าท้องถ่ินสะอาดและปลอดภัย หนองแวง

เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้าย

วัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

2 1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 ถนนในเขต ส านักปลัดฯ

ส่ิงแวดล้อม โครงการ1 อปท. 1 ถนนท้องถ่ินใส่ใจ พ้ืนท่ี

ส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย อบต.

ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้าย วัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็ฯ

3 วัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวิถี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 วัดในเชต กองการศึกษาฯ

5 ส. โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขด้วยวิถี ต าบล

5 ส. เช่น ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน ป้าย หนองแวง

ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสา- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

สมัครรักษ์โลก (อถล) โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร หนองแวง

รักษ์โลก (อถล) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง

ค่าวัสดุ ค่าวิทยากรและรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

5 รณรงค์ชุมชนปลอดขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 อบต. กองสาธารณ-

(Zero Waste) โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) หนองแวง สุข

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง

ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์

และรายจ่ายท่ีจ าเป็น

6 หนองแวง บ้านสวย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 20,000 อบต. ส านักปลัดฯ

เมืองสะอาด โครงการหนองแวง บ้านสวย เมืองสะอาด หนองแวง

เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง

ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้าย วัสดุอุปกรณ์

และรายจ่ายท่ีจ าเป็น
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

แผนงานเคหะและชุมชน (งานบ าบัดน้ าเสีย)

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 คืนคลองสวยท่ัวไทย สุขใจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 คลอง ส านักปลัดฯ

เท่ียวท้องถ่ิน คืนคลองสวย สุขใจเท่ียวท้องถ่ิน เพ่ือจ่าย ในเขตต าบล

เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่าง อาหาร หนองแวง

กลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

2 พัฒนาศักยภาพต าบลภายใต้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 10,000 พ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ

การบริหารจัดการน้ าแบบย่ังยืน คืนคลองสวย สุขใจเท่ียวท้องถ่ิน เพ่ือจ่าย ท่ีมีน้ าท่วมขัง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่าง อาหาร

พอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) กลางวัน ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์และ

รายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

3 ก่อสร้างระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูล เพ่ือด าเนินการก่อสร้างระบบบ าบัดส่ิงปฏิกูล 500,000 วัดสมเด็จ กองช่าง

แบบบ่อทรายกรอง ขนาดเล็ก แบบบ่อทรายกรองขนาดเล็ก ส าหรับการท้ิง

ส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ (ตามแบบแปลน

บ่อทรายกรองเขตสุขภาพท่ี 10 อุบลฯก าหนด

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง 20,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังก าหนด ทุกหมู่บ้าน

(กรณีครบวาระยุบสภา กรณีแทนต าแหน่ง

ว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังส่ัง

ให้มีการเลือกต้ังใหม่และกรณีอ่ืนๆ) 

2 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 6,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

คุณภาพน้ าอุปโภค - บริโภค คุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค ตามข้อบัญญัติ ทุกหมู่บ้าน กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เร่ือง

การบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ

ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2549 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5,000 อบต./ ส านักปลัดฯ

งานรัฐพิธีวันส าคัญแห่งขาติ ต่างๆ อันเป็นงานรัฐพิธี วันส าคัญแห่งชาติ ทุกหมู่บ้าน

และวันส าคัญทางราชการ และวันส าคัญของทางราชการ ค่าจัดซ้ือ

พวงมาลา ช่อดอกไม้ เพ่ือใช้ในงานรัฐพิธี

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ 50,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ผู้น าท้องถ่ิน บุคลากร/ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน โดยมีค่าใช้จ่าย หนองแวง/

ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมารถโดยสารปรับ สถานท่ี

อากาศ ค่าบ ารุงสถานท่ีอบรม ค่าวิทยากร ศึกษาดูงาน

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย ค่าวัสดุ

อุปกรณ์และรายจ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 13,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ หนองแวง/

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่าใช้จ่าย วัดในเขต

ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน ต าบล

อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายท่ีจ าเป็น หนองแวง

6 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ท่ีใข้ใน 50,000 อบต. ส านักปลัดฯ

การปฏิบัติงานของส านักงานปลัดอบต. หนองแวง

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. หนองแวง

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

8 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ท่ีใช้ในงานของอบต. หนองแวง

9 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือก่อสร้าง 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ท่ีใช้ในงานของอบต. หนองแวง

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและ 5,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอร์ร่ีฯลฯ หนองแวง

11 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและ 250,000 อบต. ส านักปลัดฯ

หล่อล่ืน เช่นน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซินฯลฯ หนองแวง

12 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและ 10,000 อบต. ส านักปลัดฯ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายประชา หนองแวง

สัมพันธ์หน่วยงาน ผลงานอบต. ฯลฯ

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของอบต. หนองแวง

14 เคร่ือมคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 23,000 อบต. ส านักปลัดฯ

All In One ส าหรับงาน All In One ส าหรับงานประมวลผล

ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

15 เคร่ือมคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 22,000 อบต. ส านักปลัดฯ

โน้ตบุคส าหรับประมวลผล โน้ตบุคส าหรับประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง

16 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ 4,000 อบต. ส านักปลัดฯ

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ตรวจสอบฯ)

Printer)  (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

17 เก้าอ้ีท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 5,500 อบต. ส านักปลัดฯ

จ านวน 2 ตัวๆ ละ 3,000 และ 2,500 บาท หนองแวง (ตรวจสอบฯ)

18 โต๊ะเหล็กส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กส านักงาน 8,000 อบต. ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 โต๊ะๆละ 8,000 บาท (ตรวจสอบฯ)

19 ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 5,700 อบต. ส านักปลัด

จ านวน 1 ตู้ๆ ละ 5,700 (ตรวจสอบฯ)

20 จัดท าระบบแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 500,000 พ้ืนท่ี กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน โครงการจัดท าระยยแผนท่ีภาษีและทะเบียน ต าบล

ทรัพย์สิน เช่น ค่าสแกนภาพ ค่าถ่ายเอกสาร หนองแวง

ระวางแผนท่ี ค่าค าขอ/ค่าคัดลอกข้อมูล

เอกสารท่ีดิน เอกสารสิทธ์ิต่างๆ ค่าวัสดุ ฯลฯ
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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.

21 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ท่ีใช้ 50,000 อบต. กองคลัง

ส าหรับกองคลัง หนองแวง

22 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 อบต. กองคลัง

ส าหรับกองคลัง หนองแวง

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ 50,000 อบต. กองคลัง

ส าหรับกองคลัง หนองแวง

24 เก้าอ้ีท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 2,500 อบต. กองคลัง

จ านวน 1 ตัวๆ ละ  2,500 บาท หนองแวง

25 ตู้เหล็ก 2 บาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน 11,400 อบต. กองคลัง

จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,700

26 โต๊ะท างาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน พร้อมชุด 20,000 อบต. กองคลัง

เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบส าหรับผู้อ านวยการ

กองคลัง จ านวน 1 ชุด

27 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ 8,000 อบต. กองคลัง

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

Printer) (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
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7.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี

แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ี กิจกรรม 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 190,000 อบต. กองคลัง

ในฐานะนายจ้างของพนักงานจ้าง , ผู้ดูแล หนองแวง

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราร้อยละ 5

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000 อบต. กองคลัง

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 หนองแวง

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561

3 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 429,273 พ้ืนท่ี ส านักปลัดฯ

อันเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่สามารถ ต าบล กองช่าง

คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ หากไม่ได้รับการ หนองแวง

แก้ไขอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ

และประชาชนโดยรวมได้ 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 136,944 อบต. ส านักปลัด

สุขภาพ (สปสช) สุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก หนองแวง กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพแห่งชาติ และส่ิงแวดล้อม

5 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ 400,000 กองทุน ส านักปลัดฯ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน กบท. กองคลัง
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