-9บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ลาดับ
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

-

-

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

-

-

-

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2563
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค.

-

-10บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564
ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคมนาคม
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า
ลาดับ
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

-

-

สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ ดาเนินการ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-

-

-

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
-

-11บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคมนาคม
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบการจราจร

ลาดับ
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

1

วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
เช่น ไม้ต่าง ๆ น้้ามันทาไม้
ทินเนอร์ สี แปรงทาสี
ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ หรือ
ซีเมนต์บล็อก ตะปู
เครื่องวัดขนาดเล็ก ตลับ
เมตร ยางมะตอยส้าเร็จรูป
เป็นต้น ส้าหรับในการ
ซ่อมแซมถนนสาธารณะ
หรือสถานที่อื่นที่หลุมเป็น
บ่อหรือในการบริหารงานอื่น
ๆ ที่จ้าเป็น ซึ่งตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการต่างๆ

สถานที่
งบประมาณ ดาเนินการ
300,000

หมู่ที่ 1-7

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดาเนินการ
กองช่าง

-12บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้ านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางที่ 1 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/ไฟฟ้าเพือ่ การเกษตร พร้ อมซ่ อมแซมและบารุ งรักษา
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางที่ 2 ขยายเขตระบบประปา พร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษา

ลาดั
งบประมา
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการ / กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
บที่
ณ
รายการที่ 1 เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า 600,000
1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
ระบบการจ่ายและ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในระบบการ
จ่ า ย น้้ า ป ร ะป า เ ช่ น วั ส ดุ
ผลิตน้้าประปา

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ที่ 1-7

หน่วย
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

อุปกรณ์ประปา ท่อประปา ข้อ
ต่ อ กาว และ ฯลฯ ซึ่ ง ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ
ให้อ้านาจให้เบิกได้ รายการที่ 2
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ใ น
กระบวนการผลิตน้้าประปา เช่น
สารส้ ม คลอลี น ทรายกรอง
หิน ฯลฯ ซึ่ งตามระเบีย บและ
หนังสื อสั่งการต่ างๆ ให้อ้ านาจ
ให้เบิกได้

-13บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลาดับที่

โครงการ /
กิจกรรม

1

สนับสนุนค่า
ใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษาค่า
อาหารกลาง
วันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2

โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมา
ณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า อาหารกลางวั น ส้ า หรั บ ศู น ย์ 396,900
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปา
จ้านวน 3 ศูนย์ รวมนักเรียนจานวน
81 คนๆ ละ 20 บาท จั ด สรร 100 %
จ้านวน 245 วัน
เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการสนั บ สนุ น 137,700
ค่ า ใช้ จ่ า ยการบริ ห ารสถานศึ ก ษา (ค่ า จั ด การ
เรียนการสอน) ของศูนย์เด็กดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปา
จ้ า นวน 3 ศู น ย์ รวมนั ก เรี ย นจ านวน 81
คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

ศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย ธ.ค.
.

-14บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พ.ศ. 2564
ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
.
.

ลาดับที่
3

โครงการ /
กิจกรรม
โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
(ค่าหนังสือ
เรียน )

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) จ้านวน 60 คน
รายการค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200
บาท / ปี ให้แก่ 1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม 3.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปา จ้านวน 3 ศูนย์

งบประมาณ
12,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
ต.ค. พ.ย ธ.ค.
.

-15บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

พ.ศ. 2564
ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
.
.
.
.
.

ลาดับ
ที่

4

5

โครงการ / กิจกรรม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน)

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส้าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ
3-5 ปี) จ้านวน 60 คน รายการค่า
อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200
บาท / ปี ให้แก่ 1. วัดโพธิ์ศรีบา้ น
เปือย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สง่าวราราม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจ้าปา จ้านวน 3 ศูนย์
โ ค ร ง ก า ร ส นั บ ส นุ น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ก า รบ ริ ห า ร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ( ค่ า สถานศึกษา ส้าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ
เครื่องแบบนักเรียน)
3-5 ปี) จ้านวน 60 คน รายการค่า
เครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300
บาท / ปี ให้แก่ 1. วัดโพธิ์ศรีบา้ น
เปือย 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สง่าวราราม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดจ้าปา จ้านวน 3 ศูนย์

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่ วย
ดาเนินการ

12,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

18,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-16บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลาดับ
โครงการ /
ที่
กิจกรรม
6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)

7

ค่าอาหารเสริม (นม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ส้าหรับเด็กปฐมวัย
(อายุ 3-5 ปี) จ้านวน 60 คน
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
อัตราคนละ 430 บาท / ปี ให้แก่
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย 2. ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสง่าวราราม 3.
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กวัดจ้าปา จ้านวน
3 ศูนย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดังนี้
1. วัดโพธิ์ศรีบ้านเปือย
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสง่าว
ราราม
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจ้าปา
จ้านวน 3 ศูนย์ รวมนักเรียนจานวน 81
คนๆ ละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วัน

งบประมาณ
25,800

155,213

สถานที่
ดาเนินการ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-17บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลาดับ
โครงการ /
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ดาเนินการ
8 ค่าอาหารเสริม
รายการที่ 2 ค่าอาหารเสริม (นม) 557,615
1. โรงเรียนบ้าน
(นม) ของโรงเรียน ของโรงเรียนที่สังกัด สพฐ. ตั้งไว้
เปือย
ที่สังกัด สพฐ.
557,615 บาท
2. โรงเรียนบ้าน
ค าชี้ แ จง เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
หนองแก้ว
ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
3. โรงเรียนบ้าน
ในสังกัด สพฐ.ดังนี้
กอกหัวนา
1. โรงเรี ย นบ้ า นเปื อ ย
จ้านวน 79 คน
2. โรงเรียนบ้านหนองแก้ว
จ้านวน 98 คน
3. โรงเรียนบ้านกอกหัวนา
จ้านวน 114 คน
รวมนักเรียน ทั้งหมด 291 คนๆ
ละ 7.37 บาท จ้านวน 260 วัน

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-18บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลาดับ
โครงการ /
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
กิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
9 อุดหนุนค่าอาหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
กลางวัน โรงเรียน ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
บ้านเปือย
นักเรียนโรงเรียนบ้านเปือย

งบประมาณ
316,000

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนบ้าน
เปือย

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

โรงเรียนบ้าน
หนองแก้ว
(ราษฎร์ผดุง
วิทยา)

กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จ้านวน 79 คน คนละ 20
บาท จ้านวน 200 วัน
10

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
หนองแก้ว
(ราษฎร์ผดุง
วิทยา)

เพือ่ จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
392,000
ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแก้ว
(ราษฎร์ผดุงวิทยา) จ้านวน 98
คน คนละ 20 บาท จ้านวน
200 วัน

-19บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลาดับ
ที่
11

โครงการ /
กิจกรรม

อุดหนุน
ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนบ้าน
กอกหัวนา

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ

456,000
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ค่าอาหารกลางวันส้าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านกอกหัวนา
จ้านวน 114 คน คนละ 20
บาท จ้านวน 200 วัน

สถานที่
ดาเนินการ
โรงเรียนบ้าน
กอกหัวนา

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-20บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ลาดับ
ที่

โครงการ /
กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

12

ค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าสมุด ค่าปากกา ค่ารับรองผูท้ ี่
ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่ารับรองผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม ค่าเงินรางวัล ค่าโล่
หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559 ซึ่งเป็น
อ้านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ.
2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 66 ,67, 68

งบประมาณ
15,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

ที่ท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบล
หนองแก้ว

กองการศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-21บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

1

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
อนุ รั ก ษ์ ป ระเพณี ก าร การจัดงานโครงการสืบสาน
แข่งขันเรือยาวหรือเรือ อนุรักษ์ประเพณีการแข่งขัน
หาปลา
เรือยาวหรือเรือหาปลา เช่น
ค่ า ตกแต่ ง สถานที่ ค่ า เช่ า
เครื่ อ งเสี ย ง เช่ า เวที ค่ า
จั ดท้ าสนาม ค่า รับรองผู้ ที่
ได้ รั บ เชิ ญ มาร่ ว มงาน ค่ า
รั บ รองผู้ ม าร่ ว มประกอบ
กิจกรรม ค่าเงินรางวัล ค่า
โล่ ห รื อ ถ้ ว ยรางวั ล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบประมาณ
150,000

สถานที่
ดาเนินการ

ต้าบล
หนองแก้ว

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-22บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลาดับ
ที่

2

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

โ ค ร ง ก า ร สื บ ส า น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า การจัดงานโครงการสืบสาน
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น (บุ ญ อนุรักษ์ภูมิปัญญาประเพณี
บ้องไฟ)
ท้องถิ่น (บุญบั้งไฟ) เช่น
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่า
เครื่องเสียง เช่าเวที ค่า
จัดท้าสนาม ค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชิญมาร่วมงาน ค่า
รับรองผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรม ค่าเงินรางวัล ค่า
โล่หรือถ้วยรางวัล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 3 เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ดอ้ ยโอกาสทางสังคม

งบประมาณ
150,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-23*บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส้ า ห รั บ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ
2

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส้ า ห รั บ
สนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้ แก่ผู้พิการหรือ
ทุพลภาพ

3

ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ส้ า ห รั บ
สนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ จ้านวน 765
ราย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับสนับสนุนสวัสดิ
การทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพลภาพ จ้านวน
178 ราย
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส์ ที่ขึ้นบัญชีไว้
กับองค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองแก้ว จ้านวน
12 ราย

5,650,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต้าบลหนองแก้ว

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

2,400,000

ต้าบลหนองแก้ว

ส้านักปลัด

60,000

ต้าบลหนองแก้ว

ส้านักปลัด

งบประมาณ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-24บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลาดับที่

โครงการ / กิจกรรม

1

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนาศึกษาดูงานนอก
สถานที่

2

ค่าจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐ
เ พื่ อ ศึ ก ษ า วิ จั ย
ประเมิ น ผล และส้ า รวจ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
หน่วยงาน

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ดาเนินการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ต้าบลหนองแก้ว
ฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 200,000
นอกสถานที่ของ คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต้าบล พนักงานส่วนต้าบล และ
พนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างมหาวิทยาลัย
25,000
ต้าบลหนองแก้ว
ของรัฐ เพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล และส้ารวจความพึง
พอใจ ในการท้างานบริการสา
ธารณ ของหน่วยงานองค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองแก้ว

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

-25บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

สถานที่
รายละเอียดของกิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินการ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ 10,000 ที่ท้าการ
ปกครองอ้าเภอ
ท้าการปกครองอ้าเภอ
กันทรารมย์
กันทรารมย์ ตามโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ประจ้าปี 2564
ที่ท้าการ
อุ ด ห นุ น ที่ ท้ า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
5,000
ปกครองจังหวัด
ก า ร ป ก ค ร อ ง ที่ท้าการปกครองจังหวัดศรี
ศรีสะเกษ
จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ สะเกษ ตามโครงการ
เกษ
ปูองกัน เฝูาระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจ้าปี
2564

ลาดับ
โครงการ /
ที่
กิจกรรม
3 อุ ด ห นุ น ที่ ท้ า
การปกครอง
อ้ า เภอกั น ทรา
รมย์
4

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
หน่วย
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

-26บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
6. ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้ านแหล่ งนา้
แนวทางที่ 1 ก่ อสร้ าง ปรับปรุ งและดูแลแหล่ งนา้ ในเขตพืน้ ทีใ่ ห้ สามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างสู งสุ ด

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

-

-

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-

งบประมาณ
-

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่ วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-27บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6. ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางที่ 2 ขยายเขตคลองส่งน้าเพื่อการเกษตรพร้อมซ่อมแซมและบารุงรักษา

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
-

-

รายละเอียดของ
กิจกรรม
(ผลผลิต /
งบประมาณ)
-

พ.ศ. 2563
งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

-

-

พ.ศ. 2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วย
.
ดาเนินการ

-

-28-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณะสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ลาดับที่
1

2
3

4

รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
งบประมาณ
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ดาเนินการ
ค่าจัดซื้อวัคซีนและ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ใน
20,000
ต้าบลหนอง
อุปกรณ์ในการฉีด เพื่อ การฉีด เพื่อปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
แก้ว
ปูองกันและควบคุมโรค บ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
พิษสุนัขบ้า
จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามจ้าจ้านวน
ประชากรสุนัขและแมวที่ได้จากการส้ารวจ
ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกัน . ค่าจัดซื้อวัคซีนปูองกันระงับโรคติดต่อ
10,000
ต้าบลหนอง
ระงับโรคติดต่อ
เช่น โรคพิษสุนัขบ้าและอื่นๆ เป็นต้น ซึง่
แก้ว
เป็นงานตามอ้านาจหน้าที่ของ อบต.
ค่าวัสดุหัวเชื้อน้้ายาพ่น ค่าวัสดุหัวเชื้อน้้ายาพ่นก้าจัดยุง ในการ
80,000
ต้าบลหนอง
ก้าจัดยุง
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ จากเชื้อ
แก้ว
ไข้เลือดออกตลอดปี ขนาดวัสดุหัวเชื้อ
น้้ายาก้าจัดยุงลาย
ค่าจัดซื้อสารเคลือบ
ค่าจัดซื้อสารเคลือบ temephos 1%
70,000
ต้าบลหนอง
temephos 1%
w/wg ใช้ในการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
แก้ว
w/wg
จากเชื้อไข้เลือดออกตลอดปี
โครงการ / กิจกรรม

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด
ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

-29บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณะสุขและคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ลาดับ
ที่

5

โครงการ / กิจกรรม

อุ ด หนุ น ส้ า หรั บ การ
ด้ า เ นิ น ง า น ต า ม
แนวทางโครงการ
พ ร ะ ร า ช ด้ า ริ ด้ า น
สาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการ
ชุมชน ในการด้าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด้าริด้าน
สาธารณสุข บ้านหนอง
แก้ว หมู่ที่ 1 จ้านวน
20,000 บาท

งบประมาณ

14,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย
ดาเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บ้านหนองแก้ว ส้านักปลัด
หมู่ที่ 1 บ้านหัว
นาหมู่ที่ 2 บ้าน
กอก หมู่ที่ 3
บ้านเปือย หมู่ที่
4 บ้านหนอง
แก้วหมู่ที่ 5
บ้านเปือยหมู่ที่
6 บ้านกอกหมู่ที่
7

-30บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
7. ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสาธารณะสุ ขและคุณภาพชี วติ
แนวทางที่ 2 ส่ งเสริมการออกกาลังกาย

ลาดับ
ที่

1

โครงการ / กิจกรรม

อุดหนุนสมาคม
กีฬาจังหวัดศรีสะ
เกษ

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 150,000
ให้สมาคมกีฬาจังหวัดศรี
สะเกษ ตามโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47
(พ.ศ.2563) ศรีสะเกษ
เกมส์ และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแข่งชาติ
ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2564)
นครล้าดวนเกมส์
ประจ้าปีงบประมาณ
2563

ตาบลหนองแก้ว

หน่ วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-31บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
7. ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้ านสาธารณะสุ ขและคุณภาพชี วติ
แนวทางที่ 2 ส่ งเสริมการออกกาลังกาย

ลาดับ
ที่

2

โครงการ / กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ต่าง ๆต่อต้านยา
เสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

คาชี้แจง เพื่อจ่ายเป็นค่า 70,000
ด้าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ ต่อต้านยาเสพ
ติด และเชื่อมความสามัคคี
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่
ค่าเช่าเครื่องเสียง เช่าเวที
ค่าจัดท้าสนาม ค่ารับรอง
ผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
ค่ารับรองผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม ค่าเงิน
รางวัล ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ตาบลหนองแก้ว

หน่ วย
ดาเนินการ
กอง
การศึกษา

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-32บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลาดับ
ที่

1

โครงการ / กิจกรรม

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งสมาชิก
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบล

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส้าหรับโครงการการ
เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประกาศก้าหนด
รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิและหน้าที่และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง

งบประมาณ

สถานที่ดาเนินการ

600,000

ตาบลหนองแก้ว

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-33บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆที่จาเป็น ต่อการปฏิบัติราชการ

ลาดับ
โครงการ / กิจกรรม
ที่
1 ค่าธรรมเนียมรางวัดที่

สาธารณประโยชน์

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น
ค่าธรรมเนี ยมรางวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ และค่า
รังวัดที่ดินเอกชนเพื่อโอน
เป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล ซึ่งตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ต่างๆ ให้อ้านาจให้เบิกได้

งบประมาณ
50,000

สถานที่
ดาเนินการ
ต้าบลหนอง
แก้ว

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-34บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายได้
ลาดับ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจ งบประมาณ สถานที่

หน่วย

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

ที่
1

ค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

กรรม(ผลผลิต /
งบประมาณ)
เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า 10,000
จัดซื้อ/จัดท้า เอกสาร
ต่ า งเผยแพร่ ต่ า ง ๆ
ปู า ยประชาสั ม พั น ธ์
การเสียภาษีประจ้าปี
ต้น ซึ่งตามระเบียบ
และหนั ง สื อ สั่ ง การ
ต่ า งๆ ให้ อ้ า นาจให้
เบิกได้

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ต้าบลหนอง กองคลัง
แก้ว

-358. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่ 4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญให้ประชาชนทราบ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลาดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
งบประมาณ
ที่
(ผลผลิต / งบประมาณ)
ดาเนินการ
1 อุดหนุนเทศบาล
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาล
20,000
ท้องถิ่นอ้าเภอ
ต้าบลกันทรารมย์
ต้าบลกันทรารมย์ ตามโครงการ
อ้านวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ้าปีงบประมาณ 2564
2
ค่าบริการทาง
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับ
120,000
ต้าบลหนอง
ด้านโทรคมนาคม
การใช้อินเตอร์เน็ต (INTERNET)
แก้ว
ที่ศูนย์อนิ เตอร์เน็ตต้าบล ค่า
สื่อสารอื่นๆ
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการเช่า
โดเมนคอมพิวเตอร์ (INTERNET)
เวปไซต์ อบต.หนองแก้ว เพื่อใช้ใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การพัฒนาต้าบลและการติดต่อ
ราชการที่จ้าเป็น

หน่วย
ดาเนินการ
ส้านักปลัด

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ส้านักปลัด

-36บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
9. ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
แนวทางที่ 1 การรักษาความสะอาดเรียบร้ อย สวยงามของชุ มชน

ลาดับ
ที่
-

โครงการ / กิจกรรม
-

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-

งบประมาณ
-

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่ วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-37บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564
9. ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางที่ 2 การสร้ างจิตสานึกและตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

ลาดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

-

-

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-

งบประมาณ
-

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่ วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

-38บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
9. ยุทธศาสตร์ ที่ 9 การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางที่ 3 การปรับปรุ งบารุ งดิน

ลาดับ
ที่
-

โครงการ / กิจกรรม
-

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต / งบประมาณ)
-

งบประมาณ
-

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่ วย
ดาเนินการ
-

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

