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ค ำน ำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนของโครงการให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน
อ่ืนๆ รวมทั้งการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผน/โครงการในการด าเนินการในปีงบประมาณนี้ 

  องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือสะดวกในการประสานงาน/
โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
  
 
                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 
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๒ 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
 
๑.  บทน า 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ท้ังนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถื่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ขึ้น  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  
โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงท้ังหมด

ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
(๒)  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลใหม้ีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓)  เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด

ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 



๓ 
 

 

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ท้ังนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้น ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



๔ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  



๕ 
 

 

๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติมาขึ้นท  า ใ ห ้ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ด  า เ น ิ น ง า น ใ น ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น ต  า บ ล ม ี ค ว า ม ช ั ด เ จ น ใ น
ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิม า ก ข ึ้น  

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

บัญชีโครงการ/กจิกรรม 

 

ประกอบด้วย 
                       ๑. บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

                       ๒. บญัชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ  



จ านวน คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

โครงการ โครงการทั้งหมด ด าเนินการ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ
1.การพฒันาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้อง 1.ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ 5 5 400,000 2.24 กองสวสัดิการสงัคม

ถิน่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 2.พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทัว่ไป 2 2 250,000 1.40 กองสวสัดิการสงัคม

3.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนและชุมชน 3 3 140,000 0.78 กองสวสัดิการสงัคม

รวม 10 10 790,000              4.42
2.การพฒันาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 1.ส่งเสริมอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 3 3 60,000 0.34 ส านกัปลดั

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมท้องถิน่ ส่ิงแวดลอ้ม - ส านกัปลดั

2.ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 2 2.00 140,000 0.78 ส านกัปลดั,กองช่าง

3.การพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร - - - -
4.การพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค - - - -

รวม 5 5 200,000              1.9
3.การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใน 1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 14.00 2,008,500 11.24 กองช่าง

ท้องถิน่ 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาต่อสู้เพ่ือเอาชนะ 3 3 170,000 0.95 ส านกัปลดั

ยาเสพติด
3.สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี 7 7 8,355,000 46.76 กองสวสัดิการสงัคม

คนชรา คนพิการและผูพิ้การ
4.เสริมสร้างความเขม้แขง็สถาบนัครอบครัว 1 1 20,000 0.11 กองสวสัดิการสงัคม

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 7 7 3,246,210 18.17 ส านกัปลดั

6.สร้างเสริมสุขภาพอนามยัเด็ก เยาวชน ประชาชนและ 2 2 192,500              1.07 ส านกัปลดั

พฒันาพฤติกรรมสุขภาพ

6

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู จังหวดัหนองบัวล าภู
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ



จ านวน คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน

โครงการ โครงการทั้งหมด ด าเนินการ งบประมาณทั้งหมด ด าเนินการ
7.ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 3 3 75,000 0.42 ส านกัปลดั

3.การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใน 8.สนบัสนุนกิจกรรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 4 4 104,000 0.58 ส านกัปลดั

ท้องถิน่ (ต่อ) 9.ส่งเสริมสนบัสนุนการน าหลกัการมีส่วนร่วมมาใช้ 1 1 50,000 0.28 ส านกัปลดั,กองสวสัดิ

บริหารจดัการ การสังคม

10.การบริหารจดัการและการพฒันาขององคก์รปกครอง 31 31 1,521,500 8.51 ส านกัปลดั,กองคลงั,

ส่วนทอ้งถ่ิน กองช่าง,กองสวสัดิการ

11.การพฒันาบุคลากรขององคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 5 5 755,000 4.22 สังคม

12.การส่งเสริมและการสนบัสนุนการกีฬาและ 2 2 50,000 0.28
นนัทนาการ

รวม 80 80.00 16,547,710         92.59
4.การพฒันาด้านศิลปะวฒันธรรม  จารีต 1.ส่งเสริมพิธีกรรมทางศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 1 1 100,000 0.56 ส านกัปลดั

ประเพณี  และภูมปัิญญาท้องถิน่ 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปะวฒันธรรม  ภูมิปัญญา 3 3 150,000 0.83 ส านกัปลดั

ทอ้งถ่ิน และปราชญช์าวบา้น
3.ส่งเสริมการจดัเทศกาล และงานประเพณีท่ีส าคญัทอ้งถ่ิน 1 1 80,000 0.45 ส านกัปลดั

รวม 5 5.00 330,000 1.84
รวมทั้งหมด (ข้อ 1+ข้อ2+ข้อ3+ข้อ4) 100 100 17,867,710         100

7
ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา



ยุทธศาสตร์  ที่  1.การพฒันาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 กลุ่มปลูกถัว่ลิสง ม.6 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวสัดิการสงัคม
2 กลุ่มเยบ็ผา้ ม.7 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 25,000 กองสวสัดิการสงัคม
3 กลุ่มไร่นาสวนผสม ม.1 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวสัดิการสงัคม
4 กลุ่มทอผา้ ม.2 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวสัดิการสงัคม
5 กลุ่มเล้ียงหมูแม่พนัธ ์ม.3 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวสัดิการสงัคม
6 กลุ่มปุ๋ ยหมุนเวียน  ม.4 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวสัดิการสงัคม
7 กลุ่มทอผา้ ม.7 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 40,000 กองสวสัดิการสงัคม
8 กลุ่มทอผา้ ม.2 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวสัดิการสงัคม
9 กลุ่มเพาะเห็ดฟาง ม.2 กลุ่ม 2 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวสัดิการสงัคม

10 กลุ่มเล้ียงสุกร ม.5 กลุ่ม1 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวสัดิการสงัคม
11 กลุ่มเล้ียงสุกร ม.5 กลุ่ม2 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวสัดิการสงัคม
12 กลุ่มขา้วหอมมะลิ  ม.1-7 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 50,000 กองสวสัดิการสงัคม
13 กลุ่มปลูกพริก ม.1 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000                  กองสวสัดิการสงัคม
15 กลุ่มเล้ียงปลานิล ม.4 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000             กองสวสัดิการสงัคม
16 กลุ่มเล้ียงปลานิล ม.6 สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000             กองสวสัดิการสงัคม
17 กลุ่มขา้วซ้อมมือ ม.7(หมุนเวียน) สนบัสนุนทนุใหค้วามรู้ 100,000             กองสวสัดิการสงัคม

900,000 8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนนิงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า  อ าเภอเมอืงหนองบัวล าภู  จังหวัดหนองบัวล าภู



แนวทางที่ 2 พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการอบรมอาชีพ หลกัสูตร การท าขนมไทย 20,000 กองสวสัดิการสงัคม

2 โครงการอบรมอาชีพ หลกัสูตร การผลิตยาหม่องไพร พิมเสนน ้าการบูรหอม 20,000
กองสวสัดิการสงัคม

3 โครงการอบรมอาชีพ หลกัสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 20,000 กองสวสัดิการสงัคม
แนวทางที่  3 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพยีงในครัวเรือนและชุมชน 60,000
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายในศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าใชจ่้ายในศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 200,000 ส านกัปลดั

2
ค่าใชจ่้ายศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรต าบล

ค่าใชจ่้ายศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือ
การเกษตรต าบล 20,000 ส านกัปลดั

220,000
ยุทธศาสตร์ที่  2. การพฒันาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

แนวทางที่ 1. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 20,000 ส านกัปลดั

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกนัไฟป่า โครงการฝึกอบรมการป้องกนัไฟป่า 20,000 ส านกัปลดั

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 40,000
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายในการบริการสถานท่ีในการก าจดัขยะมูลฝอย จ่ายคา่บริการสถานท่ีในการก าจดัขยะมูลฝอย 200,000             กองช่าง
2 โครงการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ โครงการฝึกอบรมการคดัแยกขยะ 20,000 ส านกัปลดั

220,000 9
ระยะเวลาด าเนินการ

ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562



แนวทางที่  3 การพฒันาแหล่งน า้เพื่อการเกษตร
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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  การพฒันาแหล่งน า้เพื่ออุปโภคบริโภค
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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  การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางที่  1. การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการก่อสร้างคสล.ภายในหมู่บา้น ถนนสายซอยบา้นนางหนูผ่ิง คูณหาร กวา้ง 4 เมตร ยาว85เมตร                      223,000 กองช่าง
2 โครงการก่อสร้างคสล.ภายในหมู่บา้น ถนนสายหนองผ  า-หนองปลาขาว หมู่ท่ี 6 กวา้ง 4 เมตร ยาว38.50เมตร                      100,000 กองช่าง
3 โครงการก่อสร้างคสล.ภายในหมู่บา้น ถนนสายหนองหวา้ใหญ่ ซอย 1 กวา้ง 4 เมตร ยาว98เมตร                      255,000 กองช่าง
4 โครงการก่อสร้างอาคารผนงัโล่งหลงัคาทรงโคง้ ศพด.บา้นหนองหวา้นอ้ย กวา้ง 5 เมตร ยาว10เมตร                      100,000 กองช่าง
5 โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ท่ี 1  จ  านวน 10 จุด                        45,000 กองช่าง
6 โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ท่ี 2  จ  านวน 7 จุด                        31,500 กองช่าง
7 โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ท่ี 5  จ  านวน 9 จุด                        54,300 กองช่าง
8 โครงการติดตั้งไฟส่องสวา่งสาธารณะ หมู่ท่ี 7 จ านวน 4 จุด                        18,000 กองช่าง
9 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงอาหารและติดตั้งเหล็กดดัพร้อมมุง้ลวด  1แห่ง                      100,000 กองช่าง

 ศพด.วดัสามคัคีธรรม กองช่าง
10 อุดหนุนการไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร จ านวน 13 สาย                   1,374,200 กองช่าง

2,301,000

10

แนวทางที่ 2. ส่งเสริมศูนย์พฒันาเพื่อต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติด

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 20,000 ส านกัปลดั
2 อุดหนุนศูนยต่์อสู้เอาชนะยาเสพติดจงัหวดั อุดหนุนศูนยต่์อสู้เอาชนะยาเสพติดจงัหวดั 30,000 ส านกัปลดั
3 อุดหนุนศูนยต่์อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองบวัล าภู อุดหนุนศูนยต่์อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอเมืองหนองบวัล าภู 20,000 ส านกัปลดั

70,000
แนวทางที่ 3 สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพกิาร  และ  ผู้ด้อยโอกาส

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของสตรีทางดา้นเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของ 20,000 กองสวสัดิการสงัคม

 สงัคม การเมือง สตรีทางดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม การเมือง
2 วสัดุกนัหนาว ค่าวสัดุกนัหนาว 20,000 กองสวสัดิการสงัคม
3 อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจงัหวดั อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจงัหวดั 20,000 กองสวสัดิการสงัคม
4 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุูมี้สิทธิในต าบล 4,600,000          กองสวสัดิการสงัคม
5 เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ เบ้ียยงัชีพผูพิ้การผูมี้สิทธิในต าบล 2,900,000          กองสวสัดิการสงัคม
6 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ผูมี้สิทธิในต าบล 30,000               กองสวสัดิการสงัคม

7,590,000
แนวทางที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว โครงการเสริมสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหว่าง 20,000               กองสวสัดิการสงัคม

สมาชิกในครอบครัว

11

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษา

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าจดัการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศพด.2แห่ง 197,200 ส านกัปลดั
2 ค่าใชจ่้ายอาหารกลางวนัเด็ก ศพด.2แห่ง 568,400 ส านกัปลดั
3 โครงการฝึกอบรมบคุลากรการศึกษาผลิตส่ือการเรียนการสอน ศพด.2แห่ง 20,000 ส านกัปลดั
4 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ ศพด./โรงเรียน 60,000 ส านกัปลดั
5 ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด./โรงเรียน 863,200 ส านกัปลดั
6 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.2แห่ง 131,080 ส านกัปลดั

1,839,880
แนวทางที่ 6 สร้างเสริมสุขภาพอนามยัเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  และพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 านกัปลดั

แนวทางที่  7 ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคติดต่อ คา่ใชจ่้ายในการป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคติดต่อ 30,000 ส านกัปลดั
2 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ โครงการป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 40,000 ส านกัปลดั
3 วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 ส านกัปลดั

120,000

12

แนวทางที่ 8. สนบัสนุนกิจกรรมอาสามคัรป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562



ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอดภยับนทอ้งถนนใน โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอด 32,000 ส านกัปลดั

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ภยับนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

2 โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอดภยับนทอ้งถนนใน โครงการตั้งจุดบริการอ านวยความสะดวกปลอด 32,000 ส านกัปลดั
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภยับนทอ้งถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

3 โครงการอบรมทบทวนเพ่ิมศกัยภาพ อปพร. โครงการอบรมทบทวนเพ่ิมศกัยภาพ อปพร. 100,000 ส านกัปลดั
4 วสัดุป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั วสัดุป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 10,000 ส านกัปลดั

แนวทางที่ 9. ส่งเสริมสนบัสนุนการน าหลักการมส่ีวนร่วมในการบริหารจัดการ 174,000
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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.
ค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนความปรองดองและสมานฉนัท์ ค่าใชจ่้ายเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนความ 20,000 ส านกัปลดั
ของคนในชาติ ปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ

2 โครงการจดัประชาคมเพ่ือประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือจ่ายตามโครงการจดัประชาคมเพ่ือจดัท าแผนพฒันา 50,000 ส านกัปลดั
70,000

แนวทางที่ 10. การบริหารจัดการและการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเวป็ไซต์ ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเวป็ไซต์ 10,000 ส านกัปลดั
2 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 100,000 ส านกัปลดั
3 ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จงัหวดั,อ าเภอ ค่าใชจ่้ายในกิจกรรมตามนโยบายรัฐ,จงัหวดั,อ าเภอ 80,000 ส านกัปลดั

โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ 230,000 ส านกัปลดั
ท างานและส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองหวา้ ท างานและส่งเสริมพฒันาทกัษะอาชีพแก่ประชาชนต าบลหนองหวา้

5 โครงการจดังานวนัทอ้งถ่ินไทย เพ่ือจ่ายตามโครงการจดังานวนัทอ้งถ่ินไทย 40,000 ส านกัปลดั
6 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 100,000 ส านกัปลดั

560,000

13

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน

1

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

ระยะเวลาด าเนินการ
ปี 2561 ปี 2562

4

ระยะเวลาด าเนินการ



ท่ี 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.

7 คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 10,000 กองช่าง
8 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง คา่วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 ส านกัปลดั
9 วสัดุคอมพิวเตอร์ คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 ส านกัปลดั

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 กองคลงั
11 วสัดุคอมพิวเตอร์ คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 10,000 กองสวสัดิการสงัคม
12 วสัดุคอมพิวเตอร์ คา่วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,000 กองช่าง
13 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน คา่วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 130,000 ส านกัปลดั
14 วสัดุกีฬา คา่วสัดุกีฬา 40,000 ส านกัปลดั
15 วสัดุงานบา้นงานครัว คา่วสัดุงานบา้นงานครัว 20,000 กองคลงั
16 วสัดุก่อสร้าง คา่วสัดุก่อสร้าง 50,000 กองช่าง
17 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,000 ส านกัปลดั
18 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 กองสวสัดิการสงัคม
19 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,000 กองช่าง
20 วสัดุส านกังาน ค่าวสัดุส านกังาน 175,000 ส านกัปลดั
21 วสัดุส านกังาน ค่าวสัดุส านกังาน 60,000 กองคลงั
22 วสัดุส านกังาน ค่าวสัดุส านกังาน 20,000 กองสวสัดิการสงัคม
23 วสัดุส านกังาน ค่าวสัดุส านกังาน 50,000 กองช่าง
24 คา่น ้าประปา คา่น ้าประปา 5,000 ส านกัปลดั
25 คา่ไฟฟ้า คา่ไฟฟ้า 200,000 ส านกัปลดั
26 คา่บริการไปรษณีย์ คา่บริการไปรษณีย์ 5,000 ส านกัปลดั
27 คา่บริการโทรศพัท์ คา่บริการโทรศพัท์ 110,000 ส านกัปลดั
28 ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีส านกันกั ปรับ 3 ระดบั 5 ตวั 7,500 กองช่าง
29 ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีส านกันกั ปรับ 3 ระดบั 6 ตวั 10,000 กองคลงั
30 ครุภณัฑส์ านกังาน ตูเ้กบ็เอกสาร 1 หลงั 5,500 กองคลงั
31 ครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานพร้อมกระจก 3,500 กองคลงั
32 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ ์ชนิดฉีดหมึก สี 2 เคร่ือง 15,800 ส านกัปลดั
33 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์ 2 เคร่ือง 32,000 ส านกัปลดั

1,095,300 14

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินการ
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ท่ี 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.

34 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุคส์ 1 เคร่ือง 16,000 กองช่าง
35 ครุภณัฑก่์อสร้าง เคร่ืองวดัเวอร์เนียร์ดิจิทลั 1,500 กองช่าง
36 ครุภณัฑก่์อสร้าง แบบหล่อตวัอยา่งคอนกรีต 14,000 กองช่าง
37 ครุภณัฑก่์อสร้าง ชุดทดสอบความขน้ของคอนกรีค 7,000 กองช่าง
38 ครุภณัฑอ่ื์น หวัฉีดน ้าแรงดนัสูง 40,000 ส านกัปลดั

แนวทางที่ 11. การพฒันาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78,500
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 300,000 ส านกัปลดั
2 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 160,000 กองคลงั
3 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 100,000 กองช่าง
4 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 70,000 กองสวสัดิการสงัคม
5 โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กบัประชาชนและบุคลากรทอ้งถ่ิน โครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรมให้กบัประชาชน 25,000 ส านกัปลดั

และบุคลากรทอ้งถ่ิน

655,000
แนวทาวที่  12. การส่งเสริมสนบัสนุนการกีฬาและนนัทนาการ

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 โครงการแข่งขนักีฬาเยาวชนประชาชนตา้นยาเสพติด 100,000 ส านกัปลดั
2 อุดหนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน โรงเรียน ๆละ 10,000 บาท 30,000               ส านกัปลดั

130,000
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แนวทางที่ 1. ส่งเสริมและสนบัสนุนพุทธศาสนาและศาสนาอืน่ๆ
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายในโครงการท าบญุในวนัส าคญัทางพทุธศาสนา ค่าใชจ่้ายต่างๆตามโครงการท าบุญในวนัส าคญัทางพุทธศาสนา 70,000 ส านกัปลดั

70,000
แนวทางที่ 2. การส่งเสริมวัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละ ภูมปัิญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน

ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 ค่าใชจ่้ายกิจกรรมอนุรักษแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ค่าใชจ่้ายกิจกรรมอนุรักษแ์ละส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 20,000 ส านกัปลดั
2 ค่าใชจ่้ายตามโครงการประเพณีทอ้งถ่ิน ค่าใชจ่้ายตามโครงการประเพณีทอ้งถ่ิน 50,000 ส านกัปลดั
3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดูแลสุขภาพและรดน ้าขอพรผูสู้งอายุ โครงการอบรมใหค้วามรู้ดูแลสุขภาพและ 80,000 ส านกัปลดั

รดน ้าขอพรผูสู้งอายุ
150,000

แนวทางที่ 3. ส่งเสริมการจัดเทศกาล และ งานประเพณทีี่ส าคัญของท้องถิ่น
ล าดบั โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ี 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 อุดหนุนประเพณีบญุบั้งไฟ หมู่ท่ี 1-7 ต าบลหนองหวา้ ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ท่ี 1-7 ต าบลหนองหวา้ 90,000 ส านกัปลดั

90,000
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