
แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่   1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติที่ดี
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการยทุธศาสตร์สระแกว้เมืองแห่ง

ความสุขภายใต้ 4 ดี วิถพีอเพียง
อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน
 28 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท

          420,000 ทุกหมู่บ้านภายในเขต
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

1.2 แผนงานการเกษตร

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 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ศูนยบ์ริการและถา่ยทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร

 เพื่อเป็นศูนยก์ลางการพัฒนาด้าน
การเกษตร

20,000 ศูนยถ์า่ยทอด
เทคโนโลยปีระจ า
ต าบลหนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

                                                                                                         บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                              

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหวา้  อ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแก้ว

หน่วย
ด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการงบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมโครงการ / กิจกรรมล าดบัที่

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่   1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติที่ดี
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาดา้นความปลอดภยัและคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที่ 2  สง่เสริมพัฒนาดา้นสงัคม การศึกษา และคุณภาพชวีติ

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

 -  -  -  -  -

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
 -  -  -  -  -

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

 --  -  -  -  -

2.3 แผนงานการศึกษา

1 โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในสังกดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา (สพฐ) มีอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าไว้รับประทานอยา่ง
เพียงพอ

4,158,155        ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
 อบต.หนองหว้า และ 
ร.ร.ภายในเขตต าบล
หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าไว้
รับประทานอยา่งทั่วถงึ

1,215,200        ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
 อบต.หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

3 จดัซ้ือวัสดุให้กบัศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กอนุบาลได้มีวัสดุการศึกษาที่
มีคุณภาพและเพียงพอ

50,000            ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
 อบต.หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

4 ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปโรงพยาบาล เพื่อให้การน าส่งเด็กส่งโรงพยาบาลมี
ความสะดวกและรวดเร็ว

2,480              ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
 อบต.หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

5 กอ่สร้างห้องน้ าและห้องครัว เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความสะดวกใน
การท ากจิกรรมต่าง ๆ

770,000          ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กของ
 อบต.หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม

        7,688,000 จ านวน 9 โรงเรียน
ภายในเขต อบต.หนอง
หว้า

กอง
การศึกษาฯ

7 โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน

            25,000 โรงเรียนบ้านเขาน้อย
สามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและอนุรักษ์
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

            25,000 โรงเรียนบ้านหนองหว้า กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการเขา้ค่ายธรรมบุตร (บวช
เนกขมัมะ)

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความประพฤติที่ดีงาม เขา้ใจหลักธรรม
ค าสอนของพุทธศาสนา

            45,000 โรงเรียนบ้านซับมะนาว กอง
การศึกษาฯ

10 อดุหนุนศูนย ์ICT ชมุชนบ้านซับ
สมบูรณ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ใชบ้ริการศูนย ์ICT

            20,000 ศูนย ์ICT ชมุชนซับ
สมบูรณ์

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

11 โครงการกอ่สร้างหอสมุดประชาชน 
"เฉลิมราชกมุารี"

เพื่ออดุหนุนส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยจงัหวัดสระแกว้

          120,000 กศน.จงหวัดสระแกว้ กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

            30,000 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการค่ายคุณธรรมน าชวีิต เพื่อพัฒนาจติ และปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา

            20,000 โรงเรียนบ้านหนอง
กะทะ

กอง
การศึกษาฯ

14 โครงการความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาจติ และปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา

            15,000 โรงเรียนบ้านคลองนา
งาม

กอง
การศึกษาฯ

15 โครงการเขา้ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี เครือขา่ย - พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองหว้า

เพื่อให้นักเรียนเกดิความรักความ
สามัคคี ความเขา้ใจ ความผูกพัน
ระหว่างโรงเรียนภายในเขตต าบล
หนองหว้า และห่างไกลจากยาเสพติด

            30,000 โรงเรียนบ้านคลอง
ธรรมชาติ

กอง
การศึกษาฯ

16 โครงการเศรษฐกจิพอเพียง       (ต้น
กล้าอาชพี)

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชวีิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

            30,000 โรงเรียนบ้านธารนพเกา้ กอง
การศึกษาฯ

17 โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ชมุชน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

            15,000 โรงเรียนบ้านเขาดิน กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

18 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนตามนโยบายรัฐบาล

เพื่อให้ความรู้กบัเยาวชนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

            45,000 โรงเรียนในพื้นที่ต าบล
หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

2.4 แผนสาธารณสขุ

1 โครงการจดัรณรงค์วัคซีนป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้า

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉดีวัคซีน
ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า

 หมู่ที่ 1 - 28  ภายในต าบลหนองหว้า  ส านักงาน
ปลัด อบต.

2 อดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.)

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัโครงการ
พัฒนาสาธารณสุข จ านวน 28 หมู่บ้าน

          420,000 รพ.สต.ในพื้นที่ต าบล
หนองหว้า

ส านักปลัด 
อบต.

 2.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์
1 โครงการสงเคราะห์เพื่อพัฒนา

คุณภาพชวีิตผู้ด้วยโอกาสในพื้นที่
ต าบลหนองหว้า

เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชวีิต
ด้อยโอกาส

            95,000  ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
ต าบลหนองหว้า

 กองสัวสดิ
การฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

2 โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้
พิการและผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้
ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ
และผู้สูงอายทุี่ยากจนให้ดีขึน้

          200,000  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
ที่ยากจนในพื้นที่ต าบล
หนองหว้า

 กองสัวสดิ
การฯ

3 สนับสนุนการจดังานวันคนพิการ
จงัหวัดสระแกว้

เพื่อให้คนพิการรับทราบนโยบายและ
มาตรการแนวทางของรัฐ

              7,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กองสัวสดิ
การฯ

2.6 แผนงานเคหะและชมุชน
1  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟกระพริบพลัง

แสงอาทิตย ์(Solar Cell)
 เพื่อบ ารุงรักษาไฟกระพริบพลัง
แสงอาทิตย ์(Solar Cell)

          150,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กองชา่ง

2 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตาม
หมู่บ้านชมุชน หรือจดุเส่ียงในการเกดิ
อบุัติเหตุในพื้นที่

เพื่อเป็นค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตาม
หมู่บ้านชมุชนหรือจดุเส่ียงในการเกดิ
อบุัติเหตุในพื้นที่ต าบลหนองหว้า

        2,800,000 หมู่บ้านภายในต าบล
หนองหว้า

กองชา่ง

3 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าให้กบั
หน่วยงานหรือโครงการที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต.

          400,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ์

กองชา่ง

2.7 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

1  โครงการเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ เชน่ 
กจิกรรมท าบุญ ตักบาตรในชว่ง
เทศกาลเขา้พรรษา การแขง่ขนักฬีาใน
ระดับต่าง ๆ กจิกรรมอ าเภอเคล่ือนที่ 
จงัหวัดเคล่ือนที่ หรืองานประเพณี

 เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ เชน่ กจิกรรมท าบุญ 
ตักบาตรในชว่งเทศกาลเขา้พรรษา 
การแขง่ขนักฬีาในระดับต่าง ๆ 
กจิกรรมอ าเภอเคล่ือนที่ จงัหวัด
เคล่ือนที่ หรืองานประเพณี

          500,000  ภายในจงัหวัดสระแกว้  ส านักปลัด

2  โครงการ "การศึกษาเพื่อต่อต้านยา
เสพติดในเด็กวัยเรียน" (โครงการ 
D.A.R.E)

 เพื่อให้เด็กนักเรียนในสถานศึกษาได้
อบบมเชงิปฏบิัติการต่อสู้เพื่อชนะยา
เสพติดในสถานศึกษาและชมุชน

            45,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
การศึกษาฯ

3  จดัต้ังศูนยเ์ยาวชนระดับพื้นที่ต าบล
หนองหว้า/สภาเด็กและเยาวชนต าบล
หนองหว้า

 เพื่อส่งเสริมการด าเนินกจิกรรมของ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบลหนองหว้า

            50,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
การศึกษาฯ

4  โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุทางถนน 
(จดุสกนั)

 เพื่อลดอบุัติเหตุทางถนนประชาชนมี
ความปลอดภยั

            65,000  ภายในต าบลหนองหว้า  ส านักงาน
ปลัด อบต.

5  สนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
ศูนยป์ฏบิัติการเพื่อต่อสู้เอาชนะยา
เสพติด อบต.หนองหว้า

 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
ได้เล่นกฬีาไม่พึงพายาเสพติดมีความ
ปรองดองสมานฉนัท์

          300,000  ภายในต าบลหนองหว้า  ส านักงาน
ปลัด อบต.
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์

เพื่อแกป้ัญหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ
เขาฉกรรจเ์บาบางลงและหมดส้ินไปใน
ที่สุด และควบคุมพื้นที่และปัจจยัเส่ียง
และพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม

          192,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ์

ส านักปลัด 
อบต.

7 โครงการป้องกนัอาชญากรรมและยา
เสพติดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
(ต ารวจอาสา) ประจ าต าบลหนองหว้า

เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ต าบลหนองหว้าโดย
ประชาชนในชมุชนมีส่วนร่วม

            74,900 สภ.อ.เขาฉกรรจ์ ส านักปลัด 
อบต.

8 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยของศูนยอ์ านวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวัด
สระแกว้

            50,000 ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสระแกว้

ส านักปลัด 
อบต.

2.8 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ
1  โครงการแขง่ขนักฬีาสร้างความ

ปรองดองสมานฉนัท์    อบต.หนองหว้า
 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในต าบล
ได้มีการแขง่ขนักฬีาเพื่อให้เกดิความ
สามัคคี

          200,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
การศึกษาฯ

2  จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาประจ าหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านได้มี
อปุกรณ์กฬีาเล่นกฬีาได้อยา่งทั่วถงึทุก
หมู่บ้าน

          210,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3  โครงการบายสีสู่ขวัญรดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ

 เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของต าบลและประชาชนในต าบลได้เขา้
ร่วมกจิกรรม

          150,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
การศึกษาฯ

4  เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ  เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายใุนพื้นที่
ต าบลหนองหว้า

      21,368,400  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
สวัสดิการฯ

5  เบี้ยยงัชพีผู้พิการ  เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพีผู้พิการในพื้นที่
ต าบลหนองหว้า

        5,299,200  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
สวัสดิการฯ

6  เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์  เพื่อจา่ยเบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่
ต าบลหนองหว้า

          234,000  ภายในต าบลหนองหว้า  กอง
สวัสดิการฯ

7  สนับสนุนงบประมาณเพื่อป้องกนั
และบรรเทาความเดือดร้อนและ
ประชาชนกรณีเกดิสาธารณภยัต่างๆ ฯ

 เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้รับความ
ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัต่างๆ ได้ทันท่วงที

        2,864,307  ภายในต าบลหนองหว้า  ส านักงาน
ปลัด อบต.

8  สมบทกองทุนหลักประกนัสุขภาพใน
ท้องถิน่หรือพื้นที่ (สปสช.)

 เพื่อสมบทกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ในท้องถิน่หรือพื้นที่ (สปสช.)

          396,504  ภายในต าบลหนองหว้า  ส านักงาน
ปลัด อบต.

9 โครงการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษา
และงานรัฐพิธี

เพื่อสนับสนุนในการจดังานหรือ
กจิกรรมในวันเฉลิมชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ

            45,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ์

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

10 โครงการจดังานสืบสานวัฒธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจงัหวัดสระแกว้

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้เขา้ร่วม
กจิกรรม และเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของอ าเภอเขาฉกรรจ์

            50,000 ที่ท าการปกครอง
อ าเภอเขาฉกรรจ์

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการจดัสร้างอทุยานพุทธมณฑล
สระแกว้

อดุหนุนงบประมาณในการจดัสร้าง
อทุยานพุทธมณฑลสระแกว้

          100,000 ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสระแกว้

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 เพ่ิมประสทิธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการสง่เสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจดัการดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 1 การคมนาคมสะดวก การพัฒนาดา้นการคมนาคม 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาดา้นบริการพ้ืนฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
3.1 แผนงานเคหะและชมุชน

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 ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนนลำดยำงที่อยู่
ในควำมรับผิดชอบของ อบต.

เพื่อซ่อมแซมบ ำรุงรักษำถนนลำดยำง
ให้กำรสัญจรสะดวกปลอดภยั

         700,000  ภำยในต ำบลหนองหว้ำ  กองชำ่ง

2 213,000 หมู่ที่ 1ภำยในหมู่บ้ำน กองชำ่ง

213,000 หมู่ที่ 2 ภำยในหมู่บ้ำน  "
213,000 หมู่ที่ 3 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 4 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 5 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 6 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 6 ทำงเขำ้ ศพด.  "

213,000 หมู่ที่ 7 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 8 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 9 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 10 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 11 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 12 ภำยในหมู่บ้ำน กองชำ่ง

213,000 หมู่ที่ 13 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 14 ภำยในหมู่บ้ำน  "

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้ำง 4 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ไหล่ทำงลูกรังขำ้งละ 0.50 เมตรฯ

เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำน
ใกล้เคียงได้ใชเ้ส้นทำงในกำรสัญจรไป
มำได้อยำ่งสะดวกลดปัญหำฝุ่นละออง
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

423,000 หมู่ที่ 15 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 16 ภำยในหมู่บ้ำน  "

318,000 หมู่ที่ 17 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 18 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 19 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 20 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 21 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 22 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 23 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 24 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 25 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 26 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 27 ภำยในหมู่บ้ำน  "

213,000 หมู่ที่ 28 ภำยในหมู่บ้ำน  "

3 497,000 หมู่ที่ 11 บ้ำนโปร่งเกตุ - กองชำ่ง

หมู่ที่ 24 บ้ำนลำนไผ่

207,000 หมู่ที่ 23 บ้ำนท่ำนำ กองชำ่ง

4 ปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้ำน
ธำรนพเกำ้

เพื่อให้รำษฎรสะดวกและปลอดภยัใน
กำรสัญจร

1,751,000 หมู่ที่ 6 บ้ำนธำรนพเกำ้ - 
เขำไกฟ่้ำ

กองชำ่ง

5  กอ่สร้ำงหอกระจำยขำ่วประจ ำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนได้รับฟังขอ้มูลขำ่วสำร
ได้อยำ่งทั่วถงึ

94,000 หมู่ที่ 11 บ้ำนโปร่งเกตุ กองชำ่ง

94,000 หมู่ที่ 14 บ้ำนหนองคล้ำ กองชำ่ง

 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภำยในหมู่บ้ำน ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้ำง 5 เมตร หนำ 0.15 
เมตร ฯ

เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและหมู่
บบ้ำนใกล้เคียงได้ใชเ้ส้นทำงในกำร
สัญจรไปมำได้อยำ่งสะดวกลดปัญหำ
ฝุ่นละออง
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

94,000 หมู่ที่ 25 บ้ำนฝ่ังคลอง กองชำ่ง

6 โครงกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมหอ
กระจำยขำ่ว ยำ้ย ปรับปรุง ระบบ
เสียงตำมสำยประจ ำหมู่บ้ำน และ
ระบบประปำหมู่บ้ำน

เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้รับขอ้มูล
ขำ่วสำรได้อยำ่งทั่วถงึและรวดเร็วทันต่อ
เหตุกำรณ์ และซ่อมแซมระบบประปำ
ในควำมรับผิดชอบของ อบต.

240,000 ทุกหมู่บ้ำนภำยในต ำบล
หนองหว้ำ

กองชำ่ง

7  ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน 2,800,000 หมู่ที่ 1 - 28 กองชำ่ง

8  ซ่อมแซมถนนลูกรังสำยหลักภำยใน
พื้นที่

300,000 หมู่ที่ 1 - 28 กองชำ่ง

9  จำ้งเหมำรถเกรดเดอร์ ส ำหรับเกรด
ถนนสำยหลักในพื้นที่

300,000 หมู่ที่ 1 - 28 กองชำ่ง

10  จำ้งเหมำรถเกรดเดอร์ ส ำหรับเกรด
ถนนภำยในหมู่บ้ำน

700,000 หมู่ที่ 1 - 28 กองชำ่ง

11 กอ่สร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนได้มี
น้ ำประปำเพื่อกำรอปุโภคบริโภคอยำ่ง
เพียงพอ

593,000 หมู่ที่ 11 บ้ำนโปร่งเกตุ 
(กลุ่มเนินค้อ)

กองชำ่ง

984,000 หมู่ที่ 11 บ้ำนโปร่งเกตุ 
(กลุ่มเนินค้อ)

กองชำ่ง

3.2 แผนงานการเกษตร

เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำน
ใกล้เคียงได้ใชเ้ส้นทำงในกำรสัญจรไป
มำได้อยำ่งสะดวกลดปัญหำฝุ่นละออง

เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและหมู่บ้ำน
ใกล้เคียงได้ใชเ้ส้นทำงในกำรสัญจรไป
มำได้อยำ่งสะดวกลดปัญหำฝุ่นละออง
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

1 โครงกำรกอ่สร้ำงถนนดินขนำดกว้ำง 6
 เมตร สูง 0.60 เมตร

เพื่อให้ประชำชนในหมู่บ้ำนและพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใชเ้ส้นทำงในกำรสัญจรที่
สะดวกในกำรขนพืชผลฯ

           91,000  หมู่ที่ 13 บ้ำนหนองโสน -
 สำยหลังวัด - ฝ่ังคลอง

กองชำ่ง

           91,000  หมู่ที่ 19 บ้ำนหนองแสง -
 สำยบ่อลูกรัง

กองชำ่ง

2 ขดุสระน้ ำสำธำรณะเพื่อกำรเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำใชใ้นกำรท ำ
กำรเกษตรในทุกชว่งฤดู

         113,000  หมู่ที่ 20 บ้ำนวังสีทอง    
 - ที่นำยบุญส่ง

กองชำ่ง

113,000         หมู่ที่ 25 บ้ำนฝ่ังคลอง     -
 ที่นำยยวง    ปิ่นทอง

กองชำ่ง

113,000         หมู่ที่ 22 บ้ำนเกตุจ ำปำ  - 
กลุ่มเกตุจ ำปำ

กองชำ่ง

3 ปรับปรุง ซ่อมแซมสถำนีสูบน้ ำด้วย
ไฟฟ้ำ บ้ำนลำนไผ่ หมู่ที่ 5 ต ำบล
หนองหว้ำ

เพื่อเป็นกำรปรับปรุงหรือซ่อมแซม
สถำนีสูบน้ ำบ้ำนลำนไผ่ในกำรส่งน้ ำ
เพื่อท ำกำรเกษตรของรำษฏรในพื้นที่

300,000         สถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ กองชำ่ง
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แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่   1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติที่ดี
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 5 การบริหารจดัการที่ด ีการพัฒนาดา้นการบริหารจดัการ

 ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการเมืองและการบริหารจดัการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 จดัหาวัสดุให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มีวัสดุ ที่เพียงพอและเหมาะสม
กบัการใชง้านเหมาะสมกบัภารกจิและ
บุคคล

          949,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ เพื่อรักษาครุภณัฑ์ให้แขง็แรงพร้อมใช้
งานและมีความปลอดภยั

          490,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

3 กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต. /ห้อง
สุขาส าหรับบริการประชาชนฯ

เพื่อกอ่สร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน อบต./ห้องสุขาส าหรับ
บริการประชาชนฯ

          950,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

4 ค่าจา้งเหมาบริการ เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ของ
 อบต. เชน่ ค่าถา่ยเอกสาร เยบ็
หนังสือน ฯลฯ

          150,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

5 ค่าเล้ียงรับรองและพิธีการ เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค่า
รับรองการประชมุสภาท้องถิน่ หรือ
คณะกรรมการฯ

          185,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

6 ค่าชดใชค้วามเสียหายหรือสินไหม
ทดแทน

เพื่อชดใชค้วามเสียหายหรือสินไหม
ทดแทนในกรณีพนักงานส่วนต าบล
หรือลูกจา้งกระท าผิดต่อ
บุคคลภายนอกตามพระราชบัญญติั
คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535

            35,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

7 ค่าเชา่/บริการพื้นที่เกบ็ขอ้มูลระบบ
สารบรรณอเิล็กทรอนิกส์

เพื่อเชา่พื้นที่เกบ็ขอ้มูลระบบสารบรรณ
อเิล็กทรอนิกส์

              6,955         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

8 จดัการเลือกต้ังสมาชกิสภาอบต. และ 
นายก อบต. กรณีครบวาระและกรณี
ต าแหน่งว่าง

เพื่อให้ประชาชนได้เลือกต้ัง ส.อบต. 
และนายก อบต.

        1,500,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

9 จดัฝึกอบรมบุคลากรของอบต. เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนา
ขดีความสามารถของคณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง 
และส.อบต.

          850,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

10 ส่งเสริมสนับสนุนเขา้ร่วมอบรม/สัมนา
เพื่อพัฒนาบุคลากรของอบต.ที่
หน่วยงานอืน่เป็นผู้จดั

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไป
ราบการ ค่าลงทะเบียน/ความเสียหาย
หรือสินไหมทดแทน

          455,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และ
พนักงานจา้งของ อบต.

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมฯ

            50,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

12 โครงการฝึกอบรม อปท.ยคุใหม่ร่วมใจ
กา้วไกลสู่อาเซียน

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการ
ฝึกอบรม อปท.ยคุใหม่ร่วมใจกา้วไกลสู่
อาเซียนประจ าปี 2560

            30,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

13 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อเป็นขอ้มูลควบคุมการจดัเกบ็ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์นของ อบต.

            50,000 28 หมู่บ้าน ภายใน 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

14 โครงการจา้งที่ปรึกษาโดยการจา้ง
หน่วยงานหรือสถาบันภายนอกส ารวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการ

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการจา้งที่ปรึกษา
โดยการจา้งหน่วยงานหรือสถาบัน
ภายนอกส ารวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชนขอบ อบต.

            30,000 29 หมู่บ้าน ภายใน 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

15 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของ อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้เลือกต้ัง ส.อบต. 
และนายก อบต.

            30,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

16 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อเป็นค่าเดินสายและติดต้ังระบบ
เครือขา่ยอนิเทอร์เน็ตในพื้นที่ต าบล
หนองหว้า

          560,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 4.2 แผนงานการศึกษา

1  จดัหาวัสดุให้เพียงพอและเหมาะสม  เพื่อให้มีวัสดุ ที่เพียงพอและเหมาะสม
กบัการใชง้านเหมาะสมกบัภารกจิและ
บุคคล

          255,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กอง
การศึกษาฯ

2  ค่างจา้งเหมาบริการ  เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

          100,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กอง
การศึกษาฯ

3  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า
เชา่ที่พัก และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา

            70,000 ส านักงาน อบต.หนอง
หว้า

 กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

4  โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

 เพื่อบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์             65,000 ส านักงาน อบต.หนอง
หว้า

 กอง
การศึกษาฯ

5  ค่าสาธารณูปโภค  เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่า
น้ าประปาของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

          130,000  ศพด. 6 แห่ง ภายใน
ต าบลหนองหว้า

 กอง
การศึกษาฯ

6  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ศพด. ในความรับผิดชอบของ อบต.

 เพื่อให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
สถานที่มั่นคง ปลอดภยั

          250,000  ศพด. 6 แห่ง ภายใน
ต าบลหนองหว้า

 กอง
การศึกษาฯ

7  โครงการค่าใชจ้า่ยในการบริหาร
สถานศึกษา

 เพื่อให้บุคลากรศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมี
ศักยภาพในการปฏบิัติงาน

          421,600  ศพด. 6 แห่ง ภายใน
ต าบลหนองหว้า

 กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

 4.3 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1  จดัหาวัสดุให้เพียงพอและเหมาะสม  เพื่อให้มีวัสดุ ที่เพียงพอและเหมาะสม
กบัการใชง้านเหมาะสมกบัภารกจิและ
บุคคล

            30,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กอง
สวัสดิการฯ

2  โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

 เพื่อรักษาครุภณัฑ์ให้แขง็แรง พร้อมใช้
งานและมีความปลอดภยั

            15,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กอง
สวัสดิการฯ

3  ค่าจา้งเหมาบริการ  เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

            30,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กอง
สวัสดิการฯ

4  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า
เชา่ที่พัก และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา

            15,000  ส านักงาน อบต.
หนองหว้า

 กอง
สวัสดิการฯ

 4.4 แผนงานเคหะและชมุชน

1  จดัหาวัสดุให้เพียงพอและเหมาะสม  เพื่อให้มีวัสดุ ที่เพียงพอและเหมาะสม
กบัการใชง้านเหมาะสมกบัภารกจิและ
บุคคล

          710,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กองชา่ง

2  ค่าจา้งเหมาบริการ  เพื่อเป็นค่าจา้งเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน

            50,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กองชา่ง
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3  ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่า
เชา่ที่พัก และค่าใชจ้า่ยอืน่ ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา

            50,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กองชา่ง

4  โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถบรรทุกขยะ

 เพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบรรทุกขยะ
 พร้อมใชง้านและมีความปลอดภยั

          250,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กองชา่ง

5  โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

 เพื่อรักษาครุภณัฑ์ให้แขง็แรง พร้อมใช้
งานและมีความปลอดภยั

            15,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 กองชา่ง

4.5 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน
1  โครงการออกจดัท าประชาคมเพื่อ

การจดัท าแผนพัฒนา อบต.
 เพื่อค้นหาปัญหาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั
ในชมุชน

            98,000  ภายในเขต อบต.
หนองหว้า

 ส านักปลัด 
อบต.

2  โครงการการส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูล
พื้นฐานในการจดัท าแผนพัฒนา

 เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการส ารวจและ
จดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานในการจดัท า
แผนพัฒนาและค่าใชจ้า่ยต่างๆ ที่
เกีย่วขอ้ง

            50,000         ส านักงาน       
 อบต.หนองหว้า

 ส านักปลัด 
อบต.

3  โครงการจดัต้ังศูนยป์รองดอง
สมานฉนัท์ระดับท้องถิน่

 เพื่อให้ประชาชนได้รับขอ้มูลขา่วสาร
และใชป้ระโยชน์จากศูนยป์รองดอง
สมานฉนัท์ระดับท้องถิน่

            50,000  ส านักงาน อบต.
หนองหว้า

 ส านักปลัด 
อบต.
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

4.6 แผนงานการเกษตร
1  ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ าด้วย

ไฟฟ้าบ้านลานไผ่
 เพื่อจา่ยเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้าบ้านลานไผ่

          300,000  ภายในเขต อบต.
หนองหว้า

 ส านักปลัด 
อบต.

4.7 แผนงานงบกลาง
1  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณใน

การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/
ปริญญาโท/พยาบาล/โพธิพิชาลัย

 เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/
พยาบาล/โพธิพิชาลัย

            30,000  ภายในเขต อบต.
หนองหว้า

 ส านักปลัด 
อบต.
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แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่   1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติที่ดี

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 3 ถ่ินอุตสาหกรรม การพัฒนาดา้นการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 ยทุธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

 -  -  -   -    -   -   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5.2 แผนงานเคหะและชมุชน
1 การบริหารจดัการการขยะมูลฝอยใน

พื้นที่ต าบลหนองหว้า
เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที่ต าบลหนองหว้า

         200,000 ทุกหมู่บ้านภายในเขต 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

5.3 แผนงานการเกษตร
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอนั

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กมุารี (อพ.สธ.)

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
จติส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

           30,000 ทุกหมู่บ้านภายในเขต 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน 
ปลัด อบต.

2 โครงการอาหารชมุชนวิธีพอเพียงฯ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าจดืและอนุรักษ์
พันธุสั์ตว์น้ าจดืในพื้นที่ต าบลหนองหว้า

         300,000 ทุกหมู่บ้านภายในเขต 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน 
ปลัด อบต.

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน เพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวและ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ

           90,000 ภายในเขตพื้นที่ ต.
หนองหว้า

ส านักงาน 
ปลัด อบต.

4 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร เพื่อจดัซ้ือวัสดุทางการเกษตรเชน่ ยา
ก าจดัวัชพืช ฯลฯ เพื่อก าจดัวัชพืช
บริเวณสองขา้งทางที่อยูใ่นความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนต าบล

           63,000 ทุกหมู่บ้านภายในเขต 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน 
ปลัด อบต.
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แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่   1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติที่ดี

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้

 ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

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 โครงการยทุธศาสตร์สระแกว้เมืองแห่ง
ความสุขภายใต้ 4 ดี วิถพีอเพียง

อดุหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน
 28 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท

          420,000 ทุกหมู่บ้านภายในเขต 
อบต.หนองหว้า

ส านักงาน
ปลัด อบต.

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
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แบบ ผด.2

ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มของประชาชนให้สามารถปรับตวั ประกอบอาชพีและมีสภาพแวดลอ้มและคุณภาพชวีติที่ดี

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดัที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ การพัฒนาดา้นการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้

 ยทุธศาสตร์ที่ 2 สง่เสริมพัฒนาดา้นสงัคม การศึกษา และคุณภาพชวีติ

2.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสม

      7,688,000 จ านวน 9 โรงเรียน
ภายในเขต อบต.หนอง
หว้า

กอง
การศึกษาฯ

2 โครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชวีิตประจ าวัน

          25,000 โรงเรียนบ้านเขาน้อย
สามัคคี

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนและอนุรักษ์
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

          25,000 โรงเรียนบ้านหนองหว้า กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการเขา้ค่ายธรรมบุตร (บวช
เนกขมัมะ)

เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความประพฤติที่ดีงาม เขา้ใจหลักธรรม
ค าสอนของพุทธศาสนา

          45,000 โรงเรียนบ้านซับมะนาว กอง
การศึกษาฯ

5 อดุหนุนศูนย ์ICT ชมุชนบ้านซับ
สมบูรณ์

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้ใชบ้ริการศูนย ์ICT

          20,000 ศูนย ์ICT ชมุชนซับ
สมบูรณ์

กอง
การศึกษาฯ

6 โครงการกอ่สร้างหอสมุดประชาชน 
"เฉลิมราชกมุารี"

เพื่ออดุหนุนส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยจงัหวัดสระแกว้

        120,000 กศน.จงหวัดสระแกว้ กอง
การศึกษาฯ

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามค่านิยม 12 ประการ

          30,000 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ กอง
การศึกษาฯ

8 โครงการค่ายคุณธรรมน าชวีิต เพื่อพัฒนาจติ และปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา

          20,000 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ กอง
การศึกษาฯ

9 โครงการความรู้คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาจติ และปลูกฝังจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมตามหลักพุทธ
ศาสนา

          15,000 โรงเรียนบ้านคลองนางาม กอง
การศึกษาฯ

10 โครงการเขา้ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตร
นารี เครือขา่ย - พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหนองหว้า

เพื่อให้นักเรียนเกดิความรักความ
สามัคคี ความเขา้ใจ ความผูกพัน
ระหว่างโรงเรียนภายในเขตต าบล
หนองหว้า และห่างไกลจากยาเสพติด

          30,000 โรงเรียนบ้านคลอง
ธรรมชาติ

กอง
การศึกษาฯ

11 โครงการเศรษฐกจิพอเพียง       (ต้น
กล้าอาชพี)

เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ตระหนักใน
ความส าคัญของการด าเนินชวีิตตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง

          30,000 โรงเรียนบ้านธารนพเกา้ กอง
การศึกษาฯ

12 โครงการกฬีาสานสัมพันธ์ชมุชน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ท า
กจิกรรมร่วมกนั

          15,000 โรงเรียนบ้านเขาดิน กอง
การศึกษาฯ

13 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนตามนโยบายรัฐบาล

เพื่อให้ความรู้กบัเยาวชนในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

          45,000 โรงเรียนในพื้นที่ต าบล
หนองหว้า

กอง
การศึกษาฯ

2.2 แผนสาธารณสขุ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

1 อดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.)

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัโครงการ
พัฒนาสาธารณสุข จ านวน 28 หมู่บ้าน

        420,000 รพ.สต.ในพื้นที่ต าบล
หนองหว้า

ส านักปลัด 
อบต.

2.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา

เสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์
เพื่อแกป้ัญหายาเสพติดในพื้นที่อ าเภอ
เขาฉกรรจเ์บาบางลงและหมดส้ินไปใน
ที่สุด และควบคุมพื้นที่และปัจจยัเส่ียง
และพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุม

        192,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เขาฉกรรจ์

ส านักปลัด 
อบต.

2 โครงการป้องกนัอาชญากรรมและยา
เสพติดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
(ต ารวจอาสา) ประจ าต าบลหนองหว้า

เพื่อป้องกนัปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ต าบลหนองหว้าโดย
ประชาชนในชมุชนมีส่วนร่วม

          74,900 สภ.อ.เขาฉกรรจ์ ส านักปลัด 
อบต.

3 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยของศูนยอ์ านวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจงัหวัด
สระแกว้

          50,000 ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสระแกว้

ส านักปลัด 
อบต.

2.4 แผนงานศาสนา วฒันาธรรมและนันทนาการ
1 โครงการจดังานเฉลิมพระชนมพรรษา

และงานรัฐพิธี
เพื่อสนับสนุนในการจดังานหรือ
กจิกรรมในวันเฉลิมชนมพรรษาและ
งานรัฐพิธีต่าง ๆ

          45,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เขาฉกรรจ์

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ปีงบประมาณ 2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561
ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

2 โครงการจดังานสืบสานวัฒธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจงัหวัดสระแกว้

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้เขา้ร่วม
กจิกรรม และเป็นการอนุรักษ์
ศิลปะวัฒนธรรมของอ าเภอเขาฉกรรจ์

          50,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เขาฉกรรจ์

กอง
การศึกษาฯ

3 โครงการจดัสร้างอทุยานพุทธมณฑล
สระแกว้

อดุหนุนงบประมาณในการจดัสร้าง
อทุยานพุทธมณฑลสระแกว้

        100,000 ที่ท าการปกครอง
จงัหวัดสระแกว้

กอง
การศึกษาฯ

2.5 แผนงานเคหะและชมุชน
1 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตาม

หมู่บ้านชมุชน หรือจดุเส่ียงในการเกดิ
อบุัติเหตุในพื้นที่

เพื่อเป็นค่าติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะตาม
หมู่บ้านชมุชนหรือจดุเส่ียงในการเกดิ
อบุัติเหตุในพื้นที่ต าบลหนองหว้า

      2,800,000 หมู่บ้านภายในต าบล
หนองหว้า

กองชา่ง

2 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าให้กบั
หน่วยงานหรือโครงการที่อยูใ่นความ
รับผิดชอบของ อบต.

        400,000 ที่ท าการปกครองอ าเภอ
เขาฉกรรจ์

กองชา่ง
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แบบ ผด.2

 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองถำ่ยเอกสำรระบบดิจติอล

 (ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 50 แผ่นต่อนำที
          210,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง

หว้ำ
ส ำนักงำน
ปลัด อบต.

2 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสำร             30,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

ส ำนักงำน
ปลัด อบต.

3 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบ 1

            66,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

ส ำนักงำน
ปลัด อบต.

4 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ             16,800 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

ส ำนักงำน
ปลัด อบต.

5 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน             22,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

ส ำนักงำน
ปลัด อบต.

6 ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยะ จดัซ้ือไมค์พร้อมล ำโพง             70,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

ส ำนักงำน
ปลัด อบต.

7 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บำน             22,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กองคลัง

8 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ               2,800 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กองสวัดิกำรฯ

2. แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561

บัญชคีรุภณัฑ์/งบประมาณ   

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลหนองหวา้  อ าเภอเขาฉกรรจ ์ จงัหวดัสระแก้ว

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ปีงบประมาณ 2561
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แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ปีงบประมาณ 2561

1 ครุภณัฑ์ดับเพลิง จดัซ้ือเคร่ืองดับเพลง             20,400 ศพด.  จ ำนวน 6 แห่ง ส ำนักปลัด 
อบต.

3. แผนงานการศึกษา

1 ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จดัซ้ือโทรทัศน์ แอล อ ีดี (LED TV) 
ขนำด 55 นิ้ว ให้กบัศูนยพ์ัฒนำเด็ก
เล็ก

            60,000 ศพด. บ้ำนหนองโสน กอง
กำรศึกษำฯ

2 ครุภณัฑ์อืน่ จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนำมเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรของเด็กของศูนยพ์ัฒนำ
เด็กเล็ก

          200,000 ศพด.  จ ำนวน 6 แห่ง กอง
กำรศึกษำฯ

3 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือโต๊ะ เกำ้อี ้ตู้ ล็อคเกอร์ ฯลฯ           100,000 ศพด.  จ ำนวน 6 แห่ง กอง
กำรศึกษำฯ

4. แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสำร             15,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กอง
สวัสดิกำรฯ

2 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบ 1

            22,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กอง
กำรศึกษำฯ

3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบ 1

            22,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กอง
สวัสดิกำรฯ

5. แผนงานเคหะและชมุชน

1 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบ 1

            22,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กอง
กำรศึกษำฯ 40



แบบ ผด.2

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ. 2560 พ.ศ.  2561ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

ปีงบประมาณ 2561

2 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ               2,800 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กอง
กำรศึกษำฯ

3 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์เอกสำร             30,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กองชำ่ง

4 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบ 1

            44,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กองชำ่ง

5 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน จดัซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟ               5,600 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กองชำ่ง

6 ครุภณัฑ์อืน่ จดัซ้ือไฟกระพริบพลังแสงอำทิตย ์
(Solar Cell)

          300,000 ส ำนักงำน อบต.   หนอง
หว้ำ

กองชำ่ง

41


