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แผนการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหว้า 
อ าเภอเมือง   จงัหวัดหนองบัวล าภู 

 
จดัท าโดยส านกัปลัด 

อบต.หนองหวา้  อ าเภอเมอืง 
จงัหวัดหนองบวัล าภ ู 39000 

                                                                                      โทร.042-315963 



ยุทธศาสตร์  ที่  1.การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม (บาท) 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 กลุ่มเล้ียงสุกรเยาวชน ม.3และม.5 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 34,000 กองสวัสดิการสังคม
2 กลุ่มสมนุไพรแปรรูป ม.1 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวัสดิการสังคม
3 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.2กลุ่ม 1 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวัสดิการสังคม
4 กลุ่มปลูกมะเขอืเทศ ม.3 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวัสดิการสังคม
5 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.4 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวัสดิการสังคม
6 กลุ่มปลูกถั่วลิสง ม.6 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวัสดิการสังคม
7 กลุ่มเยบ็ผ้า ม.7 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวัสดิการสังคม
8 กลุ่มไร่นาสวนผสม ม.1 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวัสดิการสังคม
9 กลุ่มทอผ้า ม.2 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวัสดิการสังคม

10 กลุ่มเล้ียงหมแูมพ่ันธ ์ม.3 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวัสดิการสังคม
11 กลุ่มปุ๋ยหมนุเวยีน  ม.4 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวัสดิการสังคม
12 กลุ่มทอผ้า ม.7 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวัสดิการสังคม
13 กลุ่มขา้วซ้อมมอื ม.2 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวัสดิการสังคม
14 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.2 กลุ่ม 2 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวัสดิการสังคม
15 กลุ่มเล้ียงสุกร ม.5 กลุ่ม1 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวัสดิการสังคม
16 กลุ่มเล้ียงสุกร ม.5 กลุ่ม2 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวัสดิการสังคม
17 กลุ่มขา้วหอมมะลิ  ม.1-7 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวัสดิการสังคม
18 กลุ่มปลูกพริก ม.1 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000          กองสวัสดิการสังคม
19 กลุ่มเล้ียงปลานิล ม.3 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000       กองสวัสดิการสังคม
20 กลุ่มเล้ียงปลานิล ม.4 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000       กองสวัสดิการสังคม
21 กลุ่มเล้ียงปลานิล ม.6 สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000       กองสวัสดิการสังคม
22 กลุ่มขา้วซ้อมมอื ม.7(หมนุเวยีน) สนับสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000       กองสวัสดิการสังคม

8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ระยะเวลาด าเนินการ
ป ี2560 ป ี2561

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเมืองหนองบัวล าภ ู จังหวัดหนองบัวล าภู



แนวทางที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการอบรมอาชพีระยะส้ัน หลักสูตร การเพาะเห็ดขอนขาว
โครงการอบรมอาชพีระยะส้ัน หลักสูตร การเพาะเห็ด
ขอนขาว

20,000
กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการส่งเสริมการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้โดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
โครงการส่งเสริมการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้
โดยใช้เตาเผาถ่าน 200 ลิตร

50,000 กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน หลักสูตรการท าอาหารไทย
โครงการอบรมอาชีพระยะส้ัน หลักสูตรการ
ท าอาหารไทย

20,000 กองสวัสดิการสังคม

แนวทางที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง ค่าใช้จ่ายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง 200,000 ส านักปลัด

2
ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต าบล

ค่าใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
ต าบล 20,000 ส านักปลัด

3

ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แนวทางที่ 1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติฯ 20,000 ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันไฟปา่ โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันไฟปา่ 20,000 ส านักปลัด

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 40,000
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในการบริการสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย จา่ยค่าบริการสถานที่ในการก าจดัขยะมลูฝอย 200,000       กองช่าง
2 โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ 20,000 ส านักปลัด

9

ป ี2560 ป ี2561

ระยะเวลาด าเนินการ
ป ี2560 ป ี2561

ป ี2560 ป ี2561

ระยะเวลาด าเนินการ
ป ี2560 ป ี2561

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ



แนวทางที่  3 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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.

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
แนวทางที่  4  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม (บาท) 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.
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการอดุหนุนไฟฟ้าเพื่อกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 2 สาย 300,000       กองช่าง
2 โครงการอดุหนุนไฟฟ้าเพื่อกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 3 สาย 360,000       กองช่าง
3 โครงการอดุหนุนไฟฟ้าเพื่อกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 3 3 สาย 330,000       กองช่าง
4 โครงการอดุหนุนไฟฟ้าเพื่อกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 4 1 สาย 300,000       กองช่าง
5 โครงการอดุหนุนไฟฟ้าเพื่อกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 2 สาย 150,000       กองช่าง
6 โครงการอดุหนุนไฟฟ้าเพื่อกอ่สร้างขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 3 สาย 127,700       กองช่าง
7 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 3 2 จุด 9,000           กองช่าง
8 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 4 5 จุด 22,500         กองช่าง
9 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ที่ 7 9 จุด 40,500         กองช่าง

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายทองดี เสือตะขบ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 26 เมตร 61,000         กองช่าง
11 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายที่นานายสมาน-นางฝอย หมู่ที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 312 เมตร 77,500         กองช่าง
12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.และวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 วางทอ่ 21 ทอ่น พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ 50,000         กองช่าง
13 โครงการปรับปรุงต่อเติม ถนน คสล.สายซอยบ้านนางค าพอง ค าภาส หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร 100,000       กองช่าง
14 โครงการปรับวางท่อระบายน้ า ถนนสายหน้าวดัสายทอง หมู่ที่ 6 วางทอ่ 70 ทอ่น พร้อมบอ่พกัและฝาปดิ 100,000       กองช่าง
15 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายสุบัน ชนะภูม ิหมู่ที7่ กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร 35,900         กองช่าง
16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนางต๋ิม สมศรีแกว้ หมู่ที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร 35,900         กองช่าง
17 โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารส านักงาน ติดต้ังผนังอลูมิเนียมและกระจกสีชา  ขนาด 40,000         กองช่าง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12.30ตารางเมตรา
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ระยะเวลาด าเนินการ
ป ี2560 ป ี2561

ป ี2560 ป ี2561

ระยะเวลาด าเนินการ
ป ี2560 ป ี2561

ระยะเวลาด าเนินการ



แนวทางที่ 2. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเพื่อต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 20,000 ส านักปลัด
2 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัด 30,000 ส านักปลัด
3 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ู อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 20,000 ส านักปลัด
4 อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1-7 อุดหนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด หมู่ที่ 1-7 100,000 ส านักปลัด

แนวทางที่ 3 สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และ  ผู้ด้อยโอกาส
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของสตรีทางด้านเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของ 20,000 กองสวัสดิการสังคม

 สังคม การเมือง สตรีทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง
2 วัสดุกันหนาว ค่าวัสดุกันหนาว 20,000 กองสวัสดิการสังคม
3 อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัด 20,000 กองสวัสดิการสังคม
4 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้มีสิทธิในต าบล 4,560,000    กองสวัสดิการสังคม
5 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร เบี้ยยังชีพผู้พกิารผู้มีสิทธิในต าบล 3,072,000    กองสวัสดิการสังคม
6 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ผู้มีสิทธิในต าบล 30,000         กองสวัสดิการสังคม

แนวทางที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการเสริมสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว โครงการเสริมสร้างสัมพนัธภาพที่ดีระหว่าง 20,000         กองสวัสดิการสังคม
สมาชิกในครอบครัว
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แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศพด.2แหง่ 236,500 ส านักปลัด
2 ค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันเด็ก ศพด.2แหง่ 812,000 ส านักปลัด
3 โครงการฝึกอบรมบคุลากรการศึกษาผลิตส่ือการเรียนการสอน ศพด.2แหง่ 20,000 ส านักปลัด
4 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ ศพด./โรงเรียน 60,000 ส านักปลัด
5 ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด./โรงเรียน 903,560 ส านักปลัด
6 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ ศพด.หนองหว้าน้อย 58,200         กองช่าง
7 โครงการปรับปรุงป้าย ศพด.หนองหว้าน้อย ศพด.หนองหว้าน้อย 40,000         กองช่าง
8 โครงการก่อสร้างอาคารผนังโล่งหลังคาทรงโค้ง ศพด.วัดสามัคคีธรรม  ศพด.วัดสามัคคีธรรม 100,000       กองช่าง

แนวทางที่ 6 สร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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  1. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 7 หมู่บา้น 52,500 ส านักปลัด

แนวทางที่  7 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในการปอ้งกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ ค่าใชจ้า่ยในการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคติดต่อ 30,000 ส านักปลัด
2 โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 40,000 ส านักปลัด
3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 ส านักปลัด
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แนวทางที่ 8. สนับสนุนกิจกรรมอาสามัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอดภยับนทอ้งถนนใน โครงการต้ังจดุบริการอ านวยความสะดวกปลอด 100,000 ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลปใีหม่ ภัยบนท้องถนนในชว่งเทศกาลปีใหม่

2 โครงการต้ังจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอดภยับนทอ้งถนนใน โครงการต้ังจดุบริการอ านวยความสะดวกปลอด 100,000 ส านักปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภัยบนท้องถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์

3 โครงการอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. โครงการอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. 100,000 ส านักปลัด
4 วัสดุปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั วัสดุปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 50,000 ส านักปลัด

แนวทางที่ 9. ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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.

ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองและสมานฉันท์ ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความ 20,000 ส านักปลัด
ของคนในชาติ ปรองดองและสมานฉันทข์องคนในชาติ

2 โครงการจัดประชาคมเพื่อจัดท าแผนพฒันา เพื่อจ่ายตามโครงการจัดประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา 50,000 ส านักปลัด

แนวทางที่ 10. การบริหารจัดการและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเว็ปไซต์ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาเว็ปไซต์ 10,000 ส านักปลัด
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 30,000 ส านักปลัด
3 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จังหวัด,อ าเภอ ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จังหวัด,อ าเภอ 80,000 ส านักปลัด

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 120,000 ส านักปลัด
ท างานและส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองหว้า ท างานและส่งเสริมพัฒนาทกัษะอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองหว้า

6 โครงการจัดงานวันทอ้งถิน่ไทย เพื่อจา่ยตามโครงการจดังานวนัท้องถิ่นไทย 71,000 ส านักปลัด
7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 100,000 ส านักปลัด
8 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 ส านักปลัด
9 วสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ส านักปลัด

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 กองคลัง
11 วสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 กองสวัสดิการสังคม
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม (บาท) 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 วสัดุคอมพิวเตอร์ ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 กองช่าง
13 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 130,000 ส านักปลัด

14 วสัดุกฬีา ค่าวสัดุกฬีา 40,000 ส านักปลัด
15 วสัดุงานบ้านงานครัว ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 40,000 กองคลัง
16 วสัดุกอ่สร้าง ค่าวสัดุกอ่สร้าง 50,000 กองช่าง
13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 ส านักปลัด
14 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 กองสวัสดิการสังคม
15 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน 175,000 ส านักปลัด
16 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน 60,000 กองคลัง
17 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน 20,000 กองสวัสดิการสังคม
18 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 กองช่าง
19 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าประปา 5,000 ส านักปลัด
20 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า 200,000 ส านักปลัด
21 ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 ส านักปลัด
22 ครุภัณฑ์ส านักงาน เกา้อี้ส านักนัก ปรับ 3 ระดับ 5 ตัว 7,500 ส านักปลัด
23 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นเกบ็เอกสาร 1,000 ส านักปลัด
24 ครุภัณฑ์ส านักงาน ชั้นเกบ็เอกสารแบบ 15 ล้ินชกั 3,500 กองช่าง
25 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เกบ็เอกสารแบบ 20 ชอ่ง 2,500 กองช่าง
26 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอ่ง 7,000 ส านักปลัด
27 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 2 บานประตู 2 หลัง 11,000 ส านักปลัด
28 ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน 2 ชดุ พร้อมเกา้อี้ 7,000 ส านักปลัด
29 ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เอกสาร 2 บานประตู 2 หลัง 11,000 กองคลัง
30 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 7,700 กองคลัง
31 ครุภัณฑ์กอ่สร้าง เทปวดัระยะทางใยแกว้ 1,500 กองช่าง
32 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตัดหญ้า 9,500 ส านักปลัด
33 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้กดน้ าด่ืม 5,000 ส านักปลัด
34 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เคร่ืองขยายเสียงพร้อมติดต้ัง 50,000 ส านักปลัด
35 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถา่ยภาพระบบดิจติอล 14,000 กองชา่ง
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แนวทางที่ 11. การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 ส านักปลัด
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 160,000 กองคลัง
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 กองช่าง
4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 กองสวัสดิการสังคม
5 โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กบัประชาชนและบุคลากรท้องถิ่น โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กบัประชาชน 25,000 ส านักปลัด

และบุคลากรท้องถิ่น

แนวทาวที่  12. การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 โครงการแข่งขันกีฬาทอ้งถิน่สัมพนัธ์ คร้ังที่ 12 "หนองหว้าเกมส์" โครงการแขง่ขนักฬีาท้องถิ่นสัมพันธ ์คร้ังที่ 12 100,000 ส านักปลัด
2 อุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน โรงเรียน ๆละ 10,000 บาท 30,000         ส านักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายในโครงการท าบญุในวันส าคัญทางพทุธศาสนา ค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการท าบญุในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 50,000 ส านักปลัด

แนวทางที่ 2. การส่งเสริมวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ ภมูิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษแ์ละส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิน่ ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมภมูิปญัญาทอ้งถิ่น 10,000 ส านักปลัด
2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีทอ้งถิน่ ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีทอ้งถิน่ 50,000 ส านักปลัด
3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดูแลสุขภาพและรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ โครงการอบรมใหค้วามรู้ดูแลสุขภาพและ 80,000 ส านักปลัด

รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ
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แนวทางที่ 3. ส่งเสริมการจัดเทศกาล และ งานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) 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 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอ าเภอเมืองหนองบวัล าภู ส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมอ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู 35,000 ส านักปลัด
2 อุดหนุนประเพณีบญุบั้งไฟ หมู่ที่ 1-7 ต าบลหนองหว้า ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 1-7 ต าบลหนองหวา้ 90,000 ส านักปลัด
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ งบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
โครงกำร โครงกำรทั้งหมด ด ำเนินกำร งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

1.กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้อง 1.ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่มอำชีพ 22 17.74 1,119,000 6.80 กองสวสัดิกำรสังคม

ถิ่นตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนำและส่งเสริมอำชีพใหแ้ก่ประชำชนทั่วไป 3 2.42 90,000 0.55 กองสวสัดิกำรสังคม

3.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน 2 1.61 220,000 1.34 กองสวสัดิกำรสังคม

รวม 27 21.77 1,429,000    8.69
2.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ 1.ส่งเสริมอนรัุกษ์และฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ 2 1.61 40,000 0.24 ส ำนักปลัด

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น ส่ิงแวดล้อม - - - - ส ำนักปลัด

2.ส่งเสริมสนบัสนนุกำรจัดกำรปญัหำส่ิงแวดล้อมในชุมชน 2 1.61 220,000 1.34 ส ำนักปลัด,กองช่ำง

3.กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร - - - -
4.กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค - - - -

รวม 4 3.22 260,000       1.58
3.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนใน 1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 17 13.72 2,140,000 13.02 กองช่ำง

ท้องถิ่น 2.ส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์พัฒนำต่อสู้เพื่อเอำชนะ 4 3.22 170,000 1.03 ส ำนักปลัด

ยำเสพติด
3.สงเครำะหแ์ละพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน สตรี 6 4.84 7,722,000 46.97 กองสวสัดิกำรสังคม

คนชรำ คนพิกำรและผู้พิกำร
4.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งสถำบนัครอบครัว 1 0.81 20,000 0.12 กองสวสัดิกำรสังคม

5.ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรจัดกำรศึกษำ 8 6.45 2,230,260 13.57 ส ำนักปลัด

6.สร้ำงเสริมสุขภำพอนำมัยเด็ก เยำวชน ประชำชนและ 1 0.81 52,500          0.32 ส ำนักปลัด

พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ส ำนักปลัด

7.ส่งเสริมและสนบัสนนุกำรปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 3 2.42 120,000 0.73 ส ำนักปลัด

8.สนบัสนนุกิจกรรมอำสำสมัครปอ้งกันภยัฝ่ำยพลเรือน 4 3.22 350,000 2.13 ส ำนักปลัด

9.ส่งเสริมสนบัสนนุกำรน ำหลักกำรมีส่วนร่วมมำใช้ 2 1.61 70,000 0.43 ส ำนักปลัด,กองสวสัดิ

บริหำรจัดกำร กำรสังคม
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จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ งบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
โครงกำร โครงกำรทั้งหมด ด ำเนินกำร งบประมำณทั้งหมด ด ำเนินกำร

3.กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนใน 10.กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง 34 27.42 975,200 5.93 ส ำนักปลัด,กองคลัง,

ท้องถิ่น (ต่อ) ส่วนท้องถิ่น กองช่ำง,กองสวสัดิกำร

11.กำรพัฒนำบคุลำกรขององค์กรบริหำรส่วนท้องถิ่น 5 4.04 455,000 2.77      สังคม

12.กำรส่งเสริมและกำรสนบัสนนุกำรกีฬำและ 2 1.61 130,000 0.79
นนัทนำกำร

รวม 87 70.17 14,434,960  87.81
4.กำรพัฒนำด้ำนศิลปะวัฒนธรรม  จำรีต 1.ส่งเสริมพิธีกรรมทำงศำสนำและศำสนำอื่นๆ 1 0.81 50,000 0.31 ส ำนักปลัด

ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 2.ส่งเสริมและสนบัสนนุศิลปะวัฒนธรรม  ภมูิปญัญำ 3 2.42 140,000 0.85 ส ำนักปลัด

ท้องถิ่น และปรำชญ์ชำวบำ้น
3.ส่งเสริมกำรจัดเทศกำล และงำนประเพณีที่ส ำคัญท้องถิ่น 2 1.61 125,000 0.76 ส ำนักปลัด

รวม 6 4.84 315,000 1.92
รวมทั้งหมด (ข้อ 1+ข้อ2+ข้อ3+ข้อ4) 124 100 16,438,960  100
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