แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการคมนาคมและสารธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

๑

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนน
หมู่ 7 จากบ้านนางกมล กิจการ-คุ้มน้อยดอนกะตะ
โครงการก่อสร้างถนนดิน จากทางหลวงหมายเลข 202
หมู8่ ต.หนองแวง-บ้านหนองจิก ต.แดงใหญ่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนน
หมู่ 7 สายทางบ้านนายลอง เทียมไธสง ถึงหนองผาบ
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านแก หมู่ 8 สาย
ทางบ้านนายยันยงค์ วุฒิยาสาร-ลาห้วยตะกั่ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินตั้ง หมู่
11 จากนานางกุหลาบ สาราญพิทกั ษ์-นานางแสวง เอื้อไธ
สง

กระดับถนนดินลงหินคลุก

499,400

หมู่ ๗

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)

100,800

หมู่ ๘

กองช่าง

111,500

หมู่ ๗

กองช่าง

106,000

หมู่ ๘

กองช่าง

1,805,000

หมู่ ๑๑

กองช่าง

๒
๓

๕

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

๖

โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองนกคู่นอ้ ย หมู่ 15 ต. ก่อสร้างร่อระบายน้า
หนองแวง - บ้านหนองขาม ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.
บุรีรัมย์

493,000

หมู่ ๑๕

กองช่าง

๗

โครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ 9 จากบ้านนาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
อรพิน ชุบไธสง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เสริมเหล็ก(คสล.)
- โคกบ้านชาด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

448,600

หมู่ ๙

กองช่าง

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการคมนาคมและสารธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

๘

โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)
บ้านบง จากนา นายชม คงเจริญ-คุ้มน้อย(รอบนอก
หมู่บา้ น)

ยกระดับถนนดิน

๙

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านหลักศิลา หมู่ 13
ซ่อมแซมฝาร่องระบายน้า
จากบ้านางทองใจ แพนแก้ว -ร้านค้าชุมชนบ้านหินตั้ง หมู่
11

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
104,500

หมู่ ๙

กองช่าง

97,100

หมู่ ๑๓

กองช่าง

๑๐ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านแกใต้ หมู่14 จาก
บ้านนางวนิดา กิตติภทั รพงษ์ - หน้าบ้านนางอรุณี นา
หนองขาม

ยกระดับถนนดิน

102,200

หมู่ ๑๔

กองช่าง

๑๑ โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านแกใต้ หมู่ 14 จาก
บ้านนางหงษ์ทองกิปะเม - นานางราไพโทนทานุ
๑๒ โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหินตั้ง หมู่11 สายข้าง
บ้านนายสง่า บุตรวงศ์ - นานายทองแดง พิมพา
๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จาก
บ้านหนองนกคู่ หมู่ 10 ไปบ้านแกใต้ หมู่ 14
๑๔ โครงการขยายผิวจราจร บ้านหนองนกคู่นอ้ ย หมู่ 15
จากบ้านนายสรินทร์ ยาไธสง -บ้านนนางทองดี สมคะเน

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
ยกระดับถนนดิน

115,300

หมู่ ๑๔

กองช่าง

104,000

หมู่ ๑๑

กองช่าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(คสล.)
ขายยผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(คสล.)

377,900

หมู่ ๑๔

กองช่าง

91,900

หมู่ ๑๕

กองช่าง

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านการคมนาคมและสารธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

๑๕ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)บ้านแก ซ่อมแซมก่อสร้างถนน
ใต้ หมู่ 14 สายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 -วัดป่า คอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)
ใต้ร่มพระโพธิญาณ

งบประมาณ สถานที่ดาเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
449,000

หมู่ ๑๔

กองช่าง

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แผนงานการเกษตร
ลาดับที่
๑

อบต.หนองแวง
โครงการขุดลอกหนองผาบบ้านโนน หมู่ 7

รายละเอียดกจิกรรม
ขุดลอกหนอง ๑ แห่ง

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
499,000.00

หมู่ 7

กองช่าง

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

๕

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น
โครงการอบรมเพิม่ ทักษะอาชีพสตรี
จัดฝึกอบรมอบรมเพิม่ ทักษะ
อาชีพให้กบั สตรี
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กบั สตรี จัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
การเลี้ยงแมลงให้กบั ประชาชน
โครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ
จัดฝึกอบรมการใช้ทนี่ าให้เกิด
และผู้ด้อยโอกาส
ประโยชน์หลังฤดูเก็บเกี่ยวให้กบั
ประชาชน
โครงการฝึกอบรมการตลาดเพือ่ การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
การเลี้ยงกบให้กบั ประชาชน

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
50,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง
50,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง
50,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง
15,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

9,970 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

จัดฝึกอบรมปลูกผักสวน
ครัวให้กบั ประชาชน
จัดแสดงสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

22,900 ทีท่ าการ อบต. สานักปลัด อบต.
หนองแวง
9,650 บรเวณสนามทีว่ า่ สานักปลัด อบต.
การอาเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์

๑

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

๒

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พนื้ เมือง

๓

โครงการส่งเสริมการเลี้ยง โค กะบือ สุกร

จัดฝึกอบรมการผลิต
ช้าวพันธุ์ดีให้กบั
ประชาชน

๔

โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรมให้กบั
เกษตรกร

9,650 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

18,300 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

๑

โครงการส่งเสริมการอ่านและการได้รบั รู้ขา่ วสารบ้านเมือง จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และ
(จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ)
วารสารต่างๆ

70,000 ทีอ่ า่ น
หนังสือพิมพ์
ประจาหมูบ่ ้าน

๒

โครงการการศึกษาเพือ่ ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

จ้างวิทยากรสอนเรื่องยา
เสพติดให้กบั เด็กนักเรียน

50,000 ร.ร.วัดศรีสุนทร กองการศึกษา
ร.ร.วัดไพรงาม ศาสนาและวัฒนธรรม
ร.ร.จุฬางกูรวิทยา
ร.ร.วัดหลักศิลา

๓

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา

สนับสนุนค่าใช้จา่ ยการ
บริหารจัดการให้กบั ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
หนองแวง

๔

โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก

ให้ความรรู้เรื่องทัณต
อนามัยให้กบั ด็กและผู้
เลี้ยงดูเด็ก

๕

โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน

อุดหนุนโรงเรียน
วัดไพรงาม

561,000 ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก อบต.
หนองแวง
10,000 ทีท่ าการ
อบต.หนองแวง
5,000 โรงเรียน
วัดไพรงาม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลาดับที่
๖

อบต.หนองแวง
โครงการโรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

รายละเอียดกจิกรรม

อุดหนุนโรงเรียน
จุฬางกูรวิทยา
๗ อุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว (ต่อต้านยาเสพติด การ อุดหนุนโรงเรียน
พนัน สือลามกและการทะเลาะวิวาท)
วัดหลักศิลา
๘ อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนโรงเรียน
ในสถานศึกษา
วัดศรีสุนทร
๙ โครงการวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะอาชีพกับนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียน
วัดไพรงาม
๑๐ โครงการวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะอาชีพกับนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียน
จุฬางกูรวิทยา
๑๑ โครงการวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะอาชีพกับนักเรียน
อุดหนุนโรงเรียน
วัดหลักศิลา
๑๒ โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ไทยและพืน้ บ้าน
อุดหนุนโรงเรียน
วัดศรีสุนทร

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
5,000 โรงเรียน
จุฬางกูรวิทยา
5,000 โรงเรียน
วัดหลักศิลา
5,000 โรงเรียน
วัดศรีสุนทร
6,000 โรงเรียน
วัดไพรงาม
6,000 โรงเรียน
จุฬางกูรวิทยา
6,000 โรงเรียน
วัดหลักศิลา
6,000 โรงเรียน
วัดศรีสุนทร

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จงั หวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

๑๓ โครงการอาหารกลางวัน

อุดหนุนโรงเรียน 4
โรงเรียนในเขต

๑๔ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

๑๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ฝึกอบรมผู้ปกครอง
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๑๖ โครงการเพิม่ ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝึกอบรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จัดซื้ออนมให้กบั เด็กเล็ก
และเด็กนักเรียน

๑๗ สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
932,000 ร.ร.วัดศรีสุนทร กองการศึกษา
ร.ร.วัดไพรงาม ศาสนาและวัฒนธรรม
ร.ร.จุฬางกูรวิทยา
ร.ร.วัดหลักศิลา
50,000 ทีท่ าการ
อบต.หนองแวง
10,000 ทีท่ าการ
อบต.หนองแวง

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

10,000 ทีท่ าการ
อบต.หนองแวง
661,440 ร.ร.วัดศรีสุนทร
ร.ร.วัดไพรงาม
ร.ร.จุฬางกูรวิทยา
ร.ร.วัดหลักศิลา

กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองแวง

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ ี
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
แผนงานการเกษตร
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

๑

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ทดแทน

จัดซื้อพันธุไ์ ม้เพือ่ ปลูกตามทีส่ าธาณะ
ป่าไม้โดยให้ประชาชนมีสว่ นร่วม

5,000 พืน้ ที่ อบต.หนอง
แวง

สานักปลัด อบต.

๒

โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน

จัดซื้อพันธุห์ ญ้าแฝกปลูกตาม คัน คู
แหล่งน้าสาธารณะ โดยให้ประชาชน
มีสว่ นร่วม

10,000 พืน้ ที่ อบต.หนอง
แวง

สานักปลัด อบต.

อบรมให้ความรู้กบั ประชาชน

22,400 พืน้ ที่ อบต.หนอง
แวง

สานักปลัด อบต.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑ โครงการอนุรักษ์ปา่ ชุมชน

พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 256๑
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรรี มั ย์
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
- ยุทธศาตร์การพัฒนาของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
6. ยุทธศาสตร์ ด้านคนและสังคม
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลาดับที่
๑

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

๒

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จัดฝึก อบรมให้กับ
อปพร.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
จัดทาป้ายรณรงค์

๓

ติดตัง้ กล้องวงจรปิด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ติดตัง้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๔ โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์

พ.ศ. 256๑
หน่วยงาน พ.ศ. 25๖๐
ทีร่ ับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
100,000 พืน้ ที่ อบต.หนอง สานักปลัด อบต.
แวง
12,000 พืน้ ที่ อบต.หนอง สานักปลัด อบต.
แวง
988,300 หมู่ ๘,หมู่ ๑๔
สานักปลัด อบต.

งบประมาณ สถานทีด่ าเนินการ

จัดการแข่งขันกีฬา
มวลชน

150,000 พืน้ ที่ อบต.หนอง กองการศึกษา
แวง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๕

ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีบุญบัง้ ไฟและงานนมัสการปรางค์กู่
สวนแตง

ร่วมงานประเพณีญบัง้
ไฟและงานนมัสการ
ปรางค์กสู่ วนแตง

100,000 บริเวณหน้าทีว่ า่
กองการศึกษา
การอาเภอบ้าน ศาสนาและ
ใหม่ไชยพจน์และ วัฒนธรรม
ปรางค์กสู่ วนแตง

๖

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

จัดานประเพณีลอย
กระทง

150,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง,
หนองแก

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๗

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

จัดงานประเพณี
วันสงกรานต์

๘

โครงการ TO BE NUMBER ONE

จัดอบรมให้กับ เด็กเยา
ชน ประชาชน ,จัดการ
แข่งขัน เต้นแอโรบิก

100,000 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๙

โครงการลานใจ ลานธรรมสร้างสังคมร่มเย็น

จัดอบรมให้กับ เด็ก
เยาชน ประชาชน
อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์
อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์

50,000 วัดป่าใต้ร่ม
พระโพธิญาณ
10,000 พืน้ ทีจ่ ังหวัด
บุรีรัมย์
100,000 บริเวณหน้าทีว่ า่
การอาเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์และ
ปรางค์กสู่ วนแตง

สานักปลัด อบต.

5,000 พืน้ ทีอ่ าเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์

สานักปลัด อบต.

๑๐ โครงการจัดงานประเพณีขนึ้ เขาพนมรุง้ ประจาปี 2561
๑๑ โครงการจัดงานประเพณีปรางค์กสู่ วนแตงและบุญบัง้ ไฟ
ประจาปี 2561

50,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง,

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

สานักปลัด อบต.
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑๒ โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ จังหวัดบุรีรัมย์

อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์

๑๓ โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการโรงเรียนวัดหลักศิลา

อุดหนุนโรงเรียน
วัดหลักศิลา

10,000 โรงเรียน
วัดหลักศิลา

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑๔ โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุนทร

อุดหนุนโรงเรียน
วัดศรีสุนทร

10,000 โรงเรียน
วัดศรีสุนทร

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑๕ โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน โรงเรียนวัดไพรงาม

อุดหนุนโรงเรียน
วัดไพรงาม

10,000 โรงเรียน
วัดไพรงาม

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

๑๖ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา

อุดหนุนโรงเรียน
โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา

10,000 โรงเรียน
จุฬางกูรวิทยา

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

จัดฝึกอบรมให้กับรสตรี
ผูน้ าชุมชน ผูน้ าท้องถิน่
อปพร. อสม.

150,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

15,000 ศูนย์ผสู้ ูงอายุ

สานักปลัด อบต.

120,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง
30,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

จัดฝึกอบรมให้ความ
รูใ้ ห้กับประชาชน
จัดฝึกอบรมให้ความ
รูใ้ ห้กับประชาชน
จัดอบรมให้ความรู้
ให้กับด็ก เยาวชน
ประชาชน

20,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง
22,600 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง
10,000 ทีท่ าการ อบต.
หนองแวง,

สานักปลัด อบต.

จัดฝึกอบรมให้กับ
ผูพ้ ิการผูส้ ูงอายุ

20,000 ทีท่ าการ
อบต.หนองแวง

สานักปลัด อบต.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑๗ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีผนู้ าชุมชนผูน้ า
ท้องถิน่ อปพร. อสม.
๑๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ
๒๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทางานของอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ ูงอายุ (อผส.)
๒๓ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์

๒๔ โครงการส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละสร้างความตระหนักในเรือ่ ง
การยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว
๒๕ โครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาครอบครัว
๒๖ โครงการส่งเสริมบทบาทชาย-หญิง

๒๗ โครงการผูพ้ ิการและผูส้ ูงอายุไม่ไร้คุณค่า

จัดฝึกอบรมให้กับ
ผูส้ ูงอายุ
จัดฝึก อบรมให้กับ
อผส.
จัดฝึกอบรมให้ความ
รูใ้ ห้กับเยาวชน
ประชาชน

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.

๒๘ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ

จัดฝึกอบรมให้กับ
ผูพ้ ิการ
จัดฝึกอบรมให้กับ
เด็กและเยาวชน
จัดฝึกอบรมให้กับ
เด็กและเยาวชน

12,100 ทีทาการ อบต.
หนองแวง
30,000 ทีทาการ อบต.
หนองแวง
22,800 ทีทาการ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

จัดซือ้ วัสดุ อุปกรณ์
ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค

50,000 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

จัดซือ้ วัคซีนป้องกันพิษ
สุนัขบ้าฉีดให้กับ สุนัข
และแมว

50,000 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอาเภอ
บ้านใหม่ไชยพจน์

20,000 อาเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์

สานักปลัด อบต.

๓๔ โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อุดหนุนทีท่ าการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเภอบ้าน ปกครองอาเภอ
ใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์

10,000 พืน้ ทีอ่ าเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์

สานักปลัด อบต.

10,000 พืน้ ทีจ่ ังหวัด
บุรีรัมย์

สานักปลัด อบต.

๒๙ โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนอบต.หนองแวง
๓๐ โครงต้นกล้าคุณธรรม
แผนงานสาธารณสุข
๓๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรค

๓๒ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

แผนงานบริหารทัว่ ไป
๓๓ โครงการจัดงานรัฐพิธี

แผนงานสวัสดิการสังคม
๓๕ อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพือ่ จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ประจาปีงบประมาณ 2561

อุดหนุนเหล่ากาชาดจัง
หวัดบุรีรัมย์

สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.

๓๖ อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธาณะกุสลและให้ความ อุดหนุนกิง่ กาชาด
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกิง่ กาชาดอาเภอบ้านใหม่ อาเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ประจาปีงบประมาณ 2561
ไชยพจน์
๓๗ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ

จัดฝึกอบรมให้กับ
ผูพ้ ิการ
๓๘ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผสู้ ูงอายุ
จ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับ
ผูส้ ูงอายุทขี่ นึ้ ทะเบียน
๓๙ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน จ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับ
พิการหรือทุพพลภาพ
ผูพ้ ิการ
๔๐ เบีย้ ยังชีพผูป้ ่วยเอดส์
จ่ายเบีย้ ยังชีพให้กับ
ผูป้ ่วยเอดส์

20,000 พืน้ ทีอ่ าเภอบ้าน
ใหม่ไชยพจน์
12,100 ทีทาการ อบต.
หนองแวง
5,047,200 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง
2,044,800 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง
18,000 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง

สานักปลัด อบต.

สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.

แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 5 ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร
7. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ลาดับที่

อบต.หนองแวง

แผนงานบริหารทัว่ ไป
๑ โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและจัดเวที
ประชาคม

๒

โครงการอบรมกฎหมายสาหรับประชาชน

๓

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้

รายละเอียดกจิกรรม
พัฒนาบุคลากรให้สมารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

อบรมให้ความรูใ้ ห้กับประชาชน

งบ
ประมาณ

สถานทีด่ าเนินการ

20,000 หมู่ ๗,หมู่ ๘,หมู่ ๙,
หมู่๑๐,หมู่๑๑, หมู่
๑๓,หมู่ ๑๔,หมู่ ๑๕ ,
ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สานักปลัด อบต.

20,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง
200,000 พืน้ ที่ อบต.
หนองแวง
200,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง,สถาน
ทีศ่ ึกษาดูงาน

สานักปลัด อบต.

๔

จัดการเลือกตัง้ นายก อบต. และ
สมาชิกสภา อบต.
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศักยภาพ ผูบ้ ริหารและสมาชิก จัดฝึก อบรม พัฒนาบุคลากรให้
สภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สานักปลัด อบต.

๕

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์

จัดหาครุภัณฑ์เพือ่ ใช้ในการบริหา
จัดการในสานักงาน

150,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง

สานักปลัด อบต.กองคลัง
กองช่าง กองการศึกษาฯ

๖

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษีและเบียนทรัพย์สิน
โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ อบต.หนองแวง

150,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง
200,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง

สานักปลัด อบต.

๗

ปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพือ่ พัฒนารายได้
ปรับปรุงสานักงาน อบต, อาคาร
ประกอบ

สานักปลัด อบต.

กองช่าง
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แผนการดาเนินงานประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวง อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาตร์จังหวัดที่ 5 ด้านบริหารจัดการ
-ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร
7. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
7.1 แนวทางการพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
งบ
สถานทีด่ าเนินการ
ประมาณ
๘ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ ก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
บริหารส่วนตาบลหนองแวงหลังใหม่
(หลังใหม่)
แวง
๙ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 286,600 ทีท่ าการ อบต.หนอง
บริหารส่วนตาบล หนองแวง (หลังใหม่)
(หลังใหม่)
แวง
๑๐ โครงการก่อสร้างห้องน้าประชาชน อบต.หนองแวง
ก่อสร้างห้องน้าสาหรับบริการ
430,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
ประชาชน 1 แห่ง
แวง
๑๑ โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิน่
จัดฝึก อบรมให้กับประชาชน
10,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
แวง
๑๒ โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล จัดฝึก อบรม พัฒนาบุคลากร
30,000 ทีท่ าการ อบต.หนอง
หนองแวง
แวง

ลาดับที่

อบต.หนองแวง

รายละเอียดกจิกรรม

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด อบต.
สานักปลัด อบต.
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