ประกาศองค์การบริหรส่วนตาบลหนองแวง
เรือ่ ง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิน่ และผู้บริหารท้องถิน่ เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561ข้อ
30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิน่ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหารท้องถิน่ เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละครัง้ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ อบต.หนองแวง จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการ อบต.หนองแวง ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์
หนองแวงสดใส ผ้าไหมผ้าซิ่น ถิน่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ปา่ ชุมชน พัฒนาคนสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูการเกษตร
ข. พันธกิจ
1. การจัดการคมนาคมให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว/อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
3. ส่งเสริมความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภาพ
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน
6. ส่งเสริมทักษะการตลาด
7. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดี กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสีย
8. ส่งเสริมการศึกษา ทักษะชีวิต เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
9. พัฒนาและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการเกษตร

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1 การพัฒนาด้านการคมนาคมและสารธารณูปโภค
2 การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ
4 การพัฒนาด้านการศึกษา
5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 การพัฒนาด้านคนและสังคม
7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ง. การวางแผน
อบต.หนองแวง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพือ่ รับฟังปัญหาและความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของประชาชนในพืน้ ที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพือ่ พัฒนาพืน้ ที่ ทีบ่ รรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป
อบต.หนองแวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้กาหนด
โครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
คมนาคมและสารธารณูป
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31 29,677,950
11 7,290,000
33 17,672,500
4
846,000

การพัฒนาด้านแหล่งน้า
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แผนภูมแ
ิ สดงจานวนโครงการ การจ ัดทาแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ผู้บริดหทารอบต.หนองแวง
จ. การจั
างบประมาณ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 94 โครงการ งบประมาณ 19,520,910.00 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้านการคมนาคมและสารธารณูปโภค
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
การพัฒนาด้านเศรฐกิจ
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านคนและสังคม
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
รวม

15
1
9
17
3
37
12
94

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
5,006,200.00
499,000.00
235,470.00
2,398,440.00
37,400.00
9,597,800.00
1,746,600.00
19,520,910.00

แผนภูม ิแสดงจานวนโครงการ ทีไ่ ด้ร ับจ ัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.หนองแวง มีดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

1 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล)บ้านโนน หมู่ 7 จากบ้านนาง
กมล กิจการ-คุ้มน้อยดอนกะตะ

เงินสะสม

499,400.00

2 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนดิน จากทางหลวง
หมายเลข 202 หมู8่ ต.หนองแวง-บ้าน
หนองจิก ต.แดงใหญ่

เงินงบประมาณ

100,800.00

3 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล)บ้านโนน หมู่ 7 สายทางบ้าน
นายลอง เทียมไธสง ถึงหนองผาบ

เงินงบประมาณ

111,500.00

4 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ้านแก หมู่ 8 สายทางบ้านนายยันยงค์
วุฒิยาสาร-ลาห้วยตะกั่ว

เงินงบประมาณ

106,000.00

5 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหินตั้ง หมู่ 11 จากนานาง
กุหลาบ สาราญพิทักษ์-นานางแสวง เอื้อ
ไธสง

เงินสะสม

1,805,000.00

6 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองนก
คู่น้อย หมู่ 15 ต.หนองแวง - บ้านหนอง
ขาม ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

เงินสะสม

493,000.00

7 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ 9
จากบ้านนางอรพิน ชุบไธสง ต.หนอง
แวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ โคกบ้านชาด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.
บุรีรัมย์

เงินสะสม

448,600.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

8 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล)บ้านบง จากนา นายชม คง
เจริญ-คุ้มน้อย(รอบนอกหมู่บ้าน)

เงินงบประมาณ

104,500.00

9 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้าน
หลักศิลา หมู่ 13 จากบ้านางทองใจ
แพนแก้ว -ร้านค้าชุมชนบ้านหินตั้ง หมู่
11

เงินงบประมาณ

97,100.00

10 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านแก
ใต้ หมู1่ 4 จากบ้านนางวนิดา กิตติภัทร
พงษ์ - หน้าบ้านนางอรุณี นาหนองขาม

เงินงบประมาณ

102,200.00

11 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านแก
ใต้ หมู่ 14 จากบ้านนางหงษ์ทองกิปะเม
- นานางราไพโทนทานุ

เงินงบประมาณ

115,300.00

12 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการยกระดับถนนดิน บ้านหินตั้ง
หมู1่ 1 สายข้างบ้านนายสง่า บุตรวงศ์ นานายทองแดง พิมพา

เงินงบประมาณ

104,000.00

13 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) จากบ้านหนองนกคู่ หมู่ 10
ไปบ้านแกใต้ หมู่ 14

เงินงบประมาณ

377,900.00

14 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการขยายผิวจราจร บ้านหนองนกคู่
น้อย หมู่ 15 จากบ้านนายสรินทร์ ยาไธ
สง -บ้านนนางทองดี สมคะเน

เงินงบประมาณ

91,900.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

15 การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล)บ้านแกใต้ หมู่ 14 สายทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 202 -วัดป่าใต้
ร่มพระโพธิญาณ

เงินสะสม

449,000.00

16 การพัฒนาด้านแหล่งน้า

โครงการขุดลอกหนองผาบบ้านโนน หมู่ 7

เงินสะสม

499,000.00

17 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เงินงบประมาณ

50,000.00

18 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ
19 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

โครงการอบรมเพิม่ ทักษะอาชีพสตรี
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีตาม
หลักปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

50,000.00
18,300.00

20 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้ให้กับสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

เงินงบประมาณ

50,000.00

21 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

โครงการฝึกอบรมการตลาดเพือ่
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เงินงบประมาณ

9,970.00

22 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ
23 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ
24 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พนื้ เมือง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยง โค กะบือ สุกร

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

22,900.00
9,650.00
9,650.00

25 การพัฒนาด้านเศรฐกิจ

โครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

เงินงบประมาณ

15,000.00

26 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการส่งเสริมการอ่านและการได้รับรู้
ข่าวสารบ้านเมือง(จัดซื้อหนังสือพิมพ์
และวารสารต่างๆ)

เงินงบประมาณ

70,000.00

27 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการการศึกษาเพือ่ ต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศ
ไทย)

เงินงบประมาณ

50,000.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

28 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เงินงบประมาณ

561,000.00

29 การพัฒนาด้านการศึกษา
30 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก
โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

10,000.00
5,000.00

31 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการโรงเรียนสีขาวต่อต้านยาเสพติด
และอบายมุข

เงินงบประมาณ

5,000.00

32 การพัฒนาด้านการศึกษา

อุดหนุนโครงการโรงเรียนสีขาว (ต่อต้าน
ยาเสพติด การพนัน สือลามกและการ
ทะเลาะวิวาท)

เงินงบประมาณ

5,000.00

33 การพัฒนาด้านการศึกษา

อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เงินงบประมาณ

5,000.00

34 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะ
อาชีพกับนักเรียน

เงินงบประมาณ

6,000.00

35 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะ
อาชีพกับนักเรียน

เงินงบประมาณ

6,000.00

36 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการวิทยากรท้องถิ่นสอนทักษะ
อาชีพกับนักเรียน

เงินงบประมาณ

6,000.00

37 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ไทย
และพืน้ บ้าน

เงินงบประมาณ

6,000.00

38 การพัฒนาด้านการศึกษา
39 การพัฒนาด้านการศึกษา
40 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการอาหารกลางวัน
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

932,000.00
50,000.00
10,000.00

41 การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการเพิม่ ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เงินงบประมาณ

10,000.00

42 การพัฒนาด้านการศึกษา

สนับสนุนอาหารเสริม (นม)

เงินงบประมาณ

661,440.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

43 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
อม กต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและ
โครงการปลู
ปลูกต้นไม้ทดแทน

เงินงบประมาณ

5,000.00

44 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน

เงินงบประมาณ

10,000.00

45 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน

เงินงบประมาณ

22,400.00

46 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

เงินงบประมาณ

100,000.00

47 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล

เงินงบประมาณ

12,000.00

48 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

เงินงบประมาณ

988,300.00

49 การพัฒนาด้านคนและสังคม
50 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์
ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีบุญบัง้ ไฟและ
งานนมัสการปรางค์กู่สวนแตง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

150,000.00
100,000.00

51 การพัฒนาด้านคนและสังคม
52 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการจัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

150,000.00
50,000.00

53 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กร
สตรีผู้นาชุมชนผู้นาท้องถิ่น อปพร. อสม.

เงินงบประมาณ

150,000.00

54 การพัฒนาด้านคนและสังคม
55 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

15,000.00
5,047,200.00

56 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือ
ทุพพลภาพ

เงินงบประมาณ

2,044,800.00

57 การพัฒนาด้านคนและสังคม

เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เงินงบประมาณ

18,000.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

58 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ
ทางานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
(อผส.)

เงินงบประมาณ

120,000.00

59 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคทาง
เพศสัมพันธ์

เงินงบประมาณ

30,000.00

60 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้าง
ความตระหนักในเรื่องการยุติความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรีและครอบครัว

เงินงบประมาณ

20,000.00

61 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพือ่ พัฒนา
ครอบครัว

เงินงบประมาณ

22,600.00

62 การพัฒนาด้านคนและสังคม
63 การพัฒนาด้านคนและสังคม
64 การพัฒนาด้านคนและสังคม
65 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการ TO BE NUMBER ONE
โครงการควบคุมและป้องกันโรค
โครงการส่งเสริมบทบาทชาย-หญิง
โครงการลานใจ ลานธรรมสร้างสังคม
ร่มเย็น

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

100,000.00
50,000.00
10,000.00
50,000.00

66 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการผู้พิการและผู้สูงอายุไม่ไร้คุณค่า

เงินงบประมาณ

20,000.00

67 การพัฒนาด้านคนและสังคม
68 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดงานรัฐพิธี
โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อา
เถอบ้านใหม่ไชยพจน์

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

20,000.00
10,000.00

69 การพัฒนาด้านคนและสังคม

อุดหนุนโครงการอาเภอยิ้มเคลื่อนที่
(Amphoeyim service)ประจาปี
งบประมาณ 2561 อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
จ.บุรีรัมย์

เงินงบประมาณ

20,000.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

70 การพัฒนาด้านคนและสังคม

อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพือ่ จัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ประจาปี
งบประมาณ 2561

เงินงบประมาณ

10,000.00

71 การพัฒนาด้านคนและสังคม

อุดหนุนโครงการสนับสนุนกิจกรรม
สาธาณะกุสลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของกิ่งกาชาด
อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ประจาปี
งบประมาณ 2561

เงินงบประมาณ

20,000.00

72 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประจาปี 2561

เงินงบประมาณ

10,000.00

73 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวน
แตงและบุญบัง้ ไฟประจาปี 2561

เงินงบประมาณ

100,000.00

74 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ จังหวัดบุรีรัมย์

เงินงบประมาณ

5,000.00

75 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนวัดหลักศิลา

เงินงบประมาณ

10,000.00

76 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน
โรงเรียนวัดศรีสุนทร

เงินงบประมาณ

10,000.00

77 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน
โรงเรียนวัดไพรงาม

เงินงบประมาณ

10,000.00

78 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน โรงเรียน
จุฬางกูรวิทยา

เงินงบประมาณ

10,000.00

79 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

เงินงบประมาณ

50,000.00

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

งบประมาณ

80 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้าน
อาชีพของคนพิการ

เงินงบประมาณ

12,100.00

81 การพัฒนาด้านคนและสังคม

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน
อบต.หนองแวง

เงินงบประมาณ

30,000.00

82 การพัฒนาด้านคนและสังคม
83 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงต้นกล้าคุณธรรม
โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน
และจัดเวทีประชาคม

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

22,800.00
20,000.00

84 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการอบรมกฎหมายสาหรับประชาชน

เงินงบประมาณ

20,000.00

85 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
86 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพศักยภาพ
ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง

เงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ

200,000.00
200,000.00

87 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์

เงินงบประมาณ

150,000.00

88 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่ าษีและ
เบียนทรัพย์สิน

เงินงบประมาณ

150,000.00

89 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ อบต.
หนองแวง

เงินงบประมาณ

200,000.00

90 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แวงหลังใหม่

เงินงบประมาณ

50,000.00

91 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตาบล หนองแวง
(หลังใหม่)

เงินงบประมาณ

286,600.00

92 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการก่อสร้างห้องน้าประชาชน
อบต.หนองแวง

เงินงบประมาณ

430,000.00

โครงการ

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ

93 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น

เงินงบประมาณ

10,000.00

94 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแวง

เงินงบประมาณ

30,000.00

ยุทธศาสตร์

งบประมาณ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
อบต.หนองแวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้
ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 58 โครงการ จานวนเงิน 6,799,226 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจานวน 57
โครงการ จานวนเงิน 6,799,226 ล้านบาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

13

การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
4,199,300.00

13

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
4,199,300.00

1
8
7
3

498,000.00
180,260.00
498,731.48
20,900.00

1
8
7
3

498,000.00
180,260.00
498,731.48
20,900.00

22
4

828,035.00
574,000.00

21
4

828,035.00
574,000.00

58

6,799,226.48

57

6,799,226.48

โครงการ

การพัฒนาด้านการคมนาคม
และสารธารณูปโภค
การพัฒนาด้านแหล่งน้า
การพัฒนาด้านเศรฐกิจ
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านคนและสังคม
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร
รวม

โครงการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนีผ้ ูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

1 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ เงินสะสม/
ก่อสร้าง
เงินทุน
ถนน
สารองสะสม
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
(คสล)บ้าน
โนน หมู่ 7
จากบ้าน
นางกมล
กิจการ-คุ้ม
น้อยดอน
กะตะ

499,400.00

497,500.00 0080/61

02/02/2561

45

2 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนดิน
จากทาง
หลวง
หมายเลข
202 หมู8่
ต.หนอง
แวง-บ้าน
หนองจิก ต.
แดงใหญ่

100,800.00

100,000.00 0050/61

04/01/2561

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

3 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
(คสล)บ้าน
โนน หมู่ 7
สายทาง
บ้านนาย
ลอง เทียม
ไธสง ถึง
หนองผาบ

111,500.00

110,000.00 0067/61

26/01/2561

45

4 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ปรับปรุง
ถนนดินลง
หินคลุก
บ้านแก หมู่
8 สายทาง
บ้านนาย
ยันยงค์ วุฒิ
ยาสาร-ลา
ห้วยตะกั่ว

106,000.00

105,500.00 0118/61

14/03/2561

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

5 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ เงินสะสม/
ก่อสร้าง
เงินทุน
ถนน
สารองสะสม
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหินตั้ง
หมู่ 11
จากนานาง
กุหลาบ
สาราญ
พิทักษ์-นา
นางแสวง
เอื้อไธสง

1,805,000.00

1,229,000.00 0115/61

09/03/2561

45

6 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ เงินสะสม/
ยกระดับ เงินทุน
ถนนดิน
สารองสะสม
บ้านหนอง
นกคู่น้อย
หมู่ 15 ต.
หนองแวง บ้านหนอง
ขาม ต.หาย
โศก อ.พุท
ไธสง จ.
บุรีรัมย์

493,000.00

492,000.00 0078/61

31/01/2561

30

ยุทธ
ศาสตร์
7 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

โครงการ เงินสะสม/
ยกระดับ เงินทุน
ถนนดิน
สารองสะสม
บ้านบง หมู่
9 จาก
บ้านนาง
อรพิน ชุบ
ไธสง ต.
หนองแวง
อ.บ้านใหม่
ไชยพจน์ จ.
บุรีรัมย์ โคกบ้าน
ชาด ต.หาย
โศก อ.พุท
ไธสง จ.
บุรีรัมย์

448,600.00

คู่สัญญา

447,000.00 0069/61

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน
26/01/2561

30

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

8 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
การ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
(คสล)บ้าน
บง จากนา
นายชม คง
เจริญ-คุ้ม
น้อย(รอบ
นอกหมู่บ้าน)

104,500.00

104,000.00 0247/61

20/07/2561

45

9 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้า
บ้านหลัก
ศิลา หมู่ 13
จากบ้า
นางทองใจ
แพนแก้ว ร้านค้า
ชุมชนบ้าน
หินตั้ง หมู่
11

97,100.00

96,500.00 0148/61

23/04/2561

60

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

10 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้า
บ้านแกใต้
หมู1่ 4
จากบ้าน
นางวนิดา
กิตติภัทร
พงษ์ - หน้า
บ้านนาง
อรุณี นา
หนองขาม

102,200.00

101,500.00 0051/61

04/01/2561

60

11 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
(คสล.) จาก
บ้านหนอง
นกคู่ หมู่ 10
ไปบ้านแก
ใต้ หมู่ 14

377,900.00

377,000.00 0149/61

23/04/2561

60

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

12 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ
ขยายผิว
จราจร
บ้านหนอง
นกคู่น้อย
หมู่ 15
จากบ้าน
นายสรินทร์
ยาไธสง บ้านนนาง
ทองดี
สมคะเน

13 การพัฒนา
ด้านการ
คมนาคม
และสาร
ธารณูปโภค

โครงการ เงินสะสม/
ซ่อมสร้าง เงินทุน
ถนน
สารองสะสม
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
(คสล)บ้าน
แกใต้ หมู่
14 สาย
ทางหลวง
แผ่นดิน
หมายเลข
202 -วัดป่า
ใต้ร่มพระ
โพธิญาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

91,900.00

91,500.00 0203/61

20/06/2561

45

449,000.00

447,800.00 0077/61

31/01/2561

45

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

14 การพัฒนา โครงการขุด เงินสะสม/
ด้านแหล่ง ลอกหนอง เงินทุน
น้า
ผาบบ้าน สารองสะสม
โนน หมู่ 7

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

499,000.00

498,000.00 0068/61

26/01/2561

60

15 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ ส่งเสริม
สินค้าและ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน

50,000.00

50,000.00 0039/61

15/12/2560

4

16 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ อบรมเพิม่
ทักษะ
อาชีพสตรี

50,000.00

720.00 0269/61

07/08/2561

2

50,000.00

19,080.00 0270/61
23,000.00 0271/61
450.00 0031/61

07/08/2561
07/08/2561
06/12/2560

2
4
2

9,350.00 0032/61

06/12/2560

2

17 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ ฝึกอบรม
ส่งเสริม
อาชีพสร้าง
รายได้
ให้กับสตรี
ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

18 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ ฝึกอบรม
การตลาด
เพือ่
การเกษตร
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

19 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ ปลูกผัก
ปลอด
สารพิษ

20 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ ส่งเสริมการ
เลี้ยงไก่
พืน้ เมือง

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

9,970.00

15,000.00 0033/61
6,300.00 0034/61
360.00 0063/61

06/12/2560
07/12/2560
23/01/2561

1
6
2

22,900.00

1,320.00 0064/61
200.00 0065/61
5,000.00 0066/61
720.00 0059/61

23/01/2561
23/01/2561
23/01/2561
22/01/2561

2
2
3
2

9,650.00

200.00 0065/61
4,000.00 0061/61
4,400.00 0062/61
10,000.00 0060/61
5,000.00 0108/61

23/01/2561
22/01/2561
22/01/2561
22/01/2561
09/03/2561

2
2
2
3
4

2,200.00 0107/61
2,000.00 0106/61

09/03/2561
09/03/2561

4
4

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

21 การพัฒนา โครงการ
ด้านเศรฐกิจ ส่งเสริมการ
เลี้ยง โค
กะบือ สุกร

22 การพัฒนา โครงกา
ด้านเศรฐกิจ ส่งเสริม
พัฒนา
อาชีพของ
ผู้สูงอายุ
คนพิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

9,650.00

2,200.00 0111/61

09/03/2561

4

15,000.00

2,000.00 0110/61
360.00 0109/61
5,000.00 0112/61
720.00 0165/61

09/03/2561
09/03/2561
09/03/2561
02/05/2561

4
4
7
3

5,680.00 0167/61
5,000.00 0166/61

03/05/2561
02/05/2561

5
7

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

23 การพัฒนา โครงการ
ด้าน
ส่งเสริมการ
การศึกษา อ่านและ
การได้รับรู้
ข่าวสาร
บ้านเมือง
(จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
และ
วารสาร
ต่างๆ)

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ
70,000.00

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

2,480.00 0008/61

31/10/2560

1

2,400.00 0016/61
2,480.00 0028/61
2,480.00 0048/61
2,240.00 0076/61
2,480.00 0096/61
2,400.00 0133/61
2,480.00 0164/61
2,400.00 0185/61
2,480.00 0219/61
2,480.00 0262/61

31/10/2560
29/11/2560
26/12/2560
29/01/2561
27/02/2561
29/03/2561
30/04/2561
28/05/2561
28/06/2561
31/07/2561

30
31
31
28
31
30
31
30
31
31

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

24 การพัฒนา โครงการ
ด้าน
การศึกษา
การศึกษา เพือ่ ต่อต้าน
การใช้ยา
เสพติดใน
เด็กนักเรียน
(D.A.R.E
ประเทศไทย)

25 การพัฒนา โครงการ
ด้าน
ส่งเสริมทัน
การศึกษา ตกรรมใน
เด็ก
26 การพัฒนา โครงการจัด
ด้าน
งานวันเด็ก
การศึกษา แห่งชาติ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

50,000.00

720.00 0186/61

31/05/2561

2

10,000.00

8,000.00 0187/61
1,680.00 0188/61
8,400.00 0237/61
720.00 0226/61

31/05/2561
31/05/2561
13/07/2561
10/07/2561

2
2
8400
2

50,000.00

3,825.00 0227/61
15,000.00 0055/61

10/07/2561
11/01/2561

2
2

21,000.00 0054/61
11,600.00 0053/61
2,400.00 0052/61

10/01/2561
10/01/2561
10/01/2561

3
3
3

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

27 การพัฒนา โครงการ
ด้าน
ฝึกอบรมให้
การศึกษา ความรู้
ผู้ปกครอง
ครูและ
บุคลากร
ทาง
การศึกษา

10,000.00

600.00 0201/61

15/06/2561

4

28 การพัฒนา โครงการ
ด้าน
เพิม่
การศึกษา ศักยภาพครู
และ
บุคลากร
ทาง
การศึกษา

10,000.00

720.00 0222/61

05/07/2561

2

661,440.00

3,400.00 0223/61
2,200.00 0224/61
54,009.12 0022/61

05/07/2561
10/07/2561
01/11/2560

5
4
146

14,436.40 0009/61
39,572.72 0010/61
49,099.20 0022/61
41,734.32 0022/61
73,648.80 0022/61
74,389.92 0176/61
44,776.00 0211/61

02/10/2560
02/10/2560
01/11/2560
01/11/2560
01/11/2560
15/05/2561
25/06/2561

5
5
30
30
30
30
85

29 การพัฒนา สนับสนุน
ด้าน
อาหารเสริม
การศึกษา (นม)

ยุทธ
ศาสตร์
30 การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

5,000.00

720.00 0230/61

10/07/2561

3

โครงการ
ปลูกหญ้า
แฝกรักษา
หน้าดิน

10,000.00

600.00 0238/61
360.00 0229/61

13/07/2561
10/07/2561

4
3

32 การพัฒนา โครงการ
ด้าน
อนุรักษ์ป่า
ทรัพยากรธ ชุมชน
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

22,400.00

720.00 0277/61

08/08/2561

3

500.00 0278/61
2,500.00 0280/61
5,000.00 0281/61
10,500.00 0279/61

08/08/2561
08/08/2561
08/08/2561
08/08/2561

3
3
3
9

31 การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

โครงการ
ปลูกต้นไม้
เฉลิมพระ
เกียรติและ
ปลูกต้นไม้
ทดแทน

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

33 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ป้องกันและ
และสังคม ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล

34 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
แข่งขันกีฬา
และสังคม หนองแวง
เกมส์

35 การพัฒนา ส่งเสริม
ด้านคน
กิจกรรม
และสังคม ประเพณี
บุญบัง้ ไฟ
และงาน
นมัสการ
ปรางค์กู่
สวนแตง

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

12,000.00

6,000.00 0042/61

26/12/2560

2

150,000.00

3,750.00 0135/61
29,340.00 0253/61

03/04/2561
31/07/2561

3
4

100,000.00

1,170.00 0249/61
2,990.00 0252/61
17,000.00 0250/61
22,500.00 0251/61
1,200.00 0153/61

31/07/2561
31/07/2561
31/07/2561
31/07/2561
27/04/2561

3
4
6
6
4

60,000.00 0154/61
23,800.00 0155/61
15,000.00 0156/61

27/04/2561
27/04/2561
27/04/2561

8
8
10

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

36 การพัฒนา โครงการจัด
ด้านคน
งาน
และสังคม ประเพณี
ลอยกระทง

37 การพัฒนา โครงการจัด
ด้านคน
งานสืบสาน
และสังคม ประเพณี
สงกรานต์

38 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริม
และสังคม พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กรสตรี
ผู้นาชุมชน
ผู้นาท้องถิ่น
อปพร. อส
ม.

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

150,000.00

14,400.00 0018/61

01/11/2560

2

50,000.00

31,000.00 0019/61
18,000.00 0020/61
32,000.00 0021/61
11,000.00 0138/61

01/11/2560
01/11/2560
02/11/2560
09/04/2561

2
2
2
3

150,000.00

5,200.00 0139/61
32,500.00 0140/61
1,200.00 0137/61
2,800.00 0087/61

09/04/2561
09/04/2561
09/04/2561
14/02/2561

4
5
2
3

1,060.00 0086/61
540.00 0085/61
10,000.00 0088/61

14/02/2561
14/02/2561
14/02/2561

3
3
8

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

39 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริม
และสังคม สุขภาพ
ผู้สูงอายุ

40 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริม
และสังคม พัฒนา
ศักยภาพ
การทางาน
ของ
อาสาสมัคร
ดูแล
ผู้สูงอายุ
(อผส.)

41 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
รณรงค์
และสังคม ป้องกันโรค
ทาง
เพศสัมพันธ์

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

15,000.00

68,000.00 0089/61
6,250.00 0104/61

14/02/2561
09/03/2561

10
6

120,000.00

1,600.00 0103/61
3,430.00 0102/61
720.00 0101/61
540.00 0121/61

09/03/2561
09/03/2561
09/03/2561
28/03/2561

4
4
4
2

30,000.00

3,995.00 0122/61
6,625.00 0123/61
3,000.00 0125/61
38,000.00 0124/61
600.00 0244/61

28/03/2561
28/03/2561
29/03/2561
28/03/2561
17/07/2561

2
7
2
9
2

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

42 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริมการ
และสังคม เรียนรู้และ
สร้างความ
ตระหนักใน
เรื่องการยุติ
ความ
รุนแรงต่อ
เด็ก สตรี
และ
ครอบครัว

43 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริมการ
และสังคม เรียนรู้เพือ่
พัฒนา
ครอบครัว

44 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
TO BE
และสังคม NUMBER
ONE

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

20,000.00

5,000.00 0245/61
10,000.00 0246/61
12,500.00 0235/61

17/07/2561
17/07/2561
12/07/2561

2
5
5

22,600.00

3,600.00 0234/61
300.00 0228/61
720.00 0264/61

12/07/2561
10/07/2561
02/08/2561

4
2
4

5,880.00 0265/61
02/08/2561
10,000.00
266 02/08/2561
5,490.00 0241/61
17/07/2561

4
9
2

100,000.00

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

45 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ควบคุม
และสังคม และป้องกัน
โรค

50,000.00

10,000.00 0242/61
11,000.00 0243/61
17,000.00 0286/61
9,600.00 0287/61
18,000.00 0288/61
48,000.00 0084/61

46 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริม
และสังคม บทบาท
ชาย-หญิง

10,000.00

600.00 0291/61

28/08/2561

7

50,000.00

300.00 0292/61
5,500.00 0293/61
3,600.00 0062/61
30,000.00 0191/61

28/08/2561
28/08/2561
05/09/2561
31/05/2561

7
10
1
8

12,000.00 0192/61
450.00 0189/61
7,500.00 0190/61

05/06/2561
31/05/2561
31/05/2561

2
2
7500

47 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ลานใจ ลาน
และสังคม ธรรมสร้าง
สังคมร่มเย็น

17/07/2561
17/07/2561
17/08/2561
17/08/2561
17/08/2561
12/02/2561

3
4
8
4
5
3

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

48 การพัฒนา โครงการผู้
ด้านคน
พิการและ
และสังคม ผู้สูงอายุไม่
ไร้คุณค่า

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

20,000.00

720.00 0168/61

03/05/2561

2

49 การพัฒนา โครงการจัด
ด้านคน
งานรัฐพิธี
และสังคม

20,000.00

9,430.00 0169/61
6,250.00 0170/61
20,000.00

03/05/2561
03/05/2561
0 07/08/2561

5
7
0

51 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
สัตว์ปลอด
และสังคม โรค คน
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

50,000.00

3,240.00 0141/61

10/04/2561

2

12,100.00

3,000.00 0142/61
320.00 0143/61
28,365.00 0144/61
200.00 0282/61
2,800.00 0283/61
4,200.00 0284/61
2,780.00 0099/61

10/04/2561
10/04/2561
10/04/2561
08/08/2561
08/08/2561
08/08/2561
09/03/2561

2
2
8
3
9
13
4

52 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริมการ
และสังคม เข้าถึงสิทธิ
ด้านอาชีพ
ของคนพิการ

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ

53 การพัฒนา โครงการ
ด้านคน
ส่งเสริมสภา
และสังคม เด็กและ
เยาวชน
อบต.หนอง
แวง

54 การพัฒนา โครงต้น
ด้านคน
กล้าคุณธรรม
และสังคม

55 การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

โครงการ
สนับสนุน
การจัดทา
แผนชุมชน
และจัดเวที
ประชาคม

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

30,000.00

720.00 0098/61
720.00 0225/61

09/03/2561
10/07/2561

4
2

22,800.00

9,540.00 0232/61
12,500.00 0233/61
600.00 0272/61

12/07/2561
12/07/2561
07/08/2561

2
2
2

20,000.00

7,200.00 0273/61
4,000.00 0274/61
9,200.00 0275/61
20,000.00 0199/61

07/08/2561
07/08/2561
07/08/2561
15/06/2561

2
2
4
5

ยุทธ
ศาสตร์
56 การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

57 การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

โครงการ
โครงการ
เพิม่
ประสิทธิภาพ
ศักยภาพ
ผู้บริหาร
และสมาชิก
สภา
พนักงาน
ส่วนตาบล
ลูกจ้างประจ
ำ พนักงาน
จ้าง

โครงการ
ก่อสร้างเสา
ธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลหนอง
แวงหลังใหม่

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ

คู่สัญญา

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน

200,000.00

900.00 0056/61

11/01/2561

2

50,000.00

3,600.00 0057/61
80,000.00 0058/61
49,500.00 0248/61

12/01/2561
12/01/2561
19/07/2561

4
5
30

ยุทธ
ศาสตร์
58 การพัฒนา
ด้าน
การเมือง
การบริหาร

โครงการ
โครงการ
ก่อสร้าง
ห้องน้า
ประชาชน
อบต.หนอง
แวง

แหล่งที่
มางบ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา
ประมาณ
430,000.00

คู่สัญญา

420,000.00 0117/61

ระยะเวลา
วันทีเ่ ซ็นสัญญา การดาเนิน
งาน
14/03/2561

90

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561
อบต.หนองแวง

ยุทธ
ศาสตร์
การพัฒนาด้านการ
คมนาคมและสาร
ธารณูปโภค
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้า

แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
ทั้งหมด
จา
งบ
จา
งบ
จา
งบ
นวน
ประมาณ
นวน ประมาณ นวน ประมาณ

เบิกจ่าย
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9
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8

180,260.00

8

180,260.00

8

180,260.00

การพัฒนาด้าน
การศึกษา

23

3,280,600.00 17 2,398,440.00

7

498,731.48

7

498,731.48

7

498,731.48

การพัฒนาด้าน
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3
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และสังคม

54

7,913,300.00 37 9,597,800.00 22

828,035.00 21

828,035.00

21

828,035.00

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
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574,000.00

4

574,000.00

3

37,400.00

4

4

แผนภูมแ
ิ สดงจานวนโครงการ เปรียบเทียบตามขนตอน
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เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาด ้านการเมืองการบริหาร

การพัฒนาด ้านคนและสังคม
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การพัฒนาด ้านเศรฐกิจ
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การพัฒนาด ้านแหล่งน้ า

แผนการดาเนินการ
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แผนการดาเนินการ
ทัง้ หมด
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ช.ผลการดาเนินงาน
อบต.หนองแวง ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่
สาคัญดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนน หมู่ 7 จากบ้านนางกมล กิจการ-คุ้มน้อย
ดอนกะตะ
(ใส่รูป)
2. โครงการก่อสร้างถนนดิน จากทางหลวงหมายเลข 202 หมู8่ ต.หนองแวง-บ้านหนองจิก ต.แดงใหญ่

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนน หมู่ 7 สายทางบ้านนายลอง เทียมไธสง ถึง
หนองผาบ
4. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านแก หมู่ 8 สายทางบ้านนายยันยงค์ วุฒิยาสาร-ลาห้วยตะกั่ว

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินตั้ง หมู่ 11 จากนานางกุหลาบ สาราญพิทักษ์-นา
นางแสวง เอื้อไธสง
6. โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองนกคู่นอ้ ย หมู่ 15 ต.หนองแวง - บ้านหนองขาม ต.หายโศก อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7. โครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ 9 จากบ้านนางอรพิน ชุบไธสง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชย
พจน์ จ.บุรีรัมย์ - โคกบ้านชาด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

8. โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านบง จากนา นายชม คงเจริญ-คุ้มน้อย(รอบ
นอกหมูบ่ า้ น)
9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านหลักศิลา หมู่ 13 จากบ้านางทองใจ แพนแก้ว -ร้านค้าชุมชน
บ้านหินตั้ง หมู่ 11
10. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านแกใต้ หมู่14 จากบ้านนางวนิดา กิตติภทั รพงษ์ - หน้าบ้าน
นางอรุณี นาหนองขาม
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จากบ้านหนองนกคู่ หมู่ 10 ไปบ้านแกใต้ หมู่ 14

12. โครงการขยายผิวจราจร บ้านหนองนกคู่นอ้ ย หมู่ 15 จากบ้านนายสรินทร์ ยาไธสง -บ้านนนาง
ทองดี สมคะเน
13. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)บ้านแกใต้ หมู่ 14 สายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 202 -วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ
14. โครงการขุดลอกหนองผาบบ้านโนน หมู่ 7
15. โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
16. โครงการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพสตรี
17. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
18. โครงการฝึกอบรมการตลาดเพื่อการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ

20. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
21. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง โค กะบือ สุกร
22. โครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
23. โครงการส่งเสริมการอ่านและการได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมือง(จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ)

24. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย)
25. โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก
26. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
27. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
28. โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
30. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ทดแทน
31. โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน
32. โครงการอนุรักษ์ปา่ ชุมชน
33. โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล

34. โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์
35. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟและงานนมัสการปรางค์กู่สวนแตง
36. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
37. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
38. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีผู้นาชุมชนผู้นาท้องถิ่น อปพร. อสม.
39. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
40. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทางานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
41. โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคทางเพศสัมพันธ์
42. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
ครอบครัว
43. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว
44. โครงการ TO BE NUMBER ONE
45. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
46. โครงการส่งเสริมบทบาทชาย-หญิง
47. โครงการลานใจ ลานธรรมสร้างสังคมร่มเย็น

48. โครงการผู้พิการและผู้สูงอายุไม่ไร้คุณค่า
49. โครงการจัดงานรัฐพิธี
50. โครงการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบัง้ ไฟประจาปี 2561
51. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
52. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ
53. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนอบต.หนองแวง
54. โครงต้นกล้าคุณธรรม
55. โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม
56. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพ ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
57. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงหลังใหม่
58. โครงการก่อสร้างห้องน้าประชาชน อบต.หนองแวง

ช.ผลการดาเนินงาน
อบต.หนองแวง ได้ดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับ
ความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ
ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานที่
สาคัญดังนี้
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนน หมู่ 7 จากบ้านนางกมล กิจการ-คุ้มน้อย
ดอนกะตะ
2. โครงการก่อสร้างถนนดิน จากทางหลวงหมายเลข 202 หมู8่ ต.หนองแวง-บ้านหนองจิก ต.แดงใหญ่
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านโนน หมู่ 7 สายทางบ้านนายลอง เทียมไธสง ถึง
หนองผาบ
4. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านแก หมู่ 8 สายทางบ้านนายยันยงค์ วุฒิยาสาร-ลาห้วยตะกั่ว
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินตั้ง หมู่ 11 จากนานางกุหลาบ สาราญพิทักษ์-นา
นางแสวง เอื้อไธสง
6. โครงการยกระดับถนนดินบ้านหนองนกคู่นอ้ ย หมู่ 15 ต.หนองแวง - บ้านหนองขาม ต.หายโศก อ.
พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
7. โครงการยกระดับถนนดิน บ้านบง หมู่ 9 จากบ้านนางอรพิน ชุบไธสง ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชย
พจน์ จ.บุรีรัมย์ - โคกบ้านชาด ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
8. โครงการการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล)บ้านบง จากนา นายชม คงเจริญ-คุ้มน้อย(รอบ
นอกหมูบ่ า้ น)
9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านหลักศิลา หมู่ 13 จากบ้านางทองใจ แพนแก้ว -ร้านค้าชุมชน
บ้านหินตั้ง หมู่ 11
10. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า บ้านแกใต้ หมู่14 จากบ้านนางวนิดา กิตติภทั รพงษ์ - หน้าบ้าน
นางอรุณี นาหนองขาม
11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) จากบ้านหนองนกคู่ หมู่ 10 ไปบ้านแกใต้ หมู่ 14

12. โครงการขยายผิวจราจร บ้านหนองนกคู่นอ้ ย หมู่ 15 จากบ้านนายสรินทร์ ยาไธสง -บ้านนนาง
ทองดี สมคะเน
13. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล)บ้านแกใต้ หมู่ 14 สายทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 202 -วัดป่าใต้ร่มพระโพธิญาณ
14. โครงการขุดลอกหนองผาบบ้านโนน หมู่ 7
15. โครงการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
16. โครงการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพสตรี
17. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับสตรี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
18. โครงการฝึกอบรมการตลาดเพื่อการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ
20. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
21. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง โค กะบือ สุกร
22. โครงกาส่งเสริมพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
23. โครงการส่งเสริมการอ่านและการได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมือง(จัดซื้อหนังสือพิมพ์ และวารสารต่างๆ)
24. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E ประเทศไทย)
25. โครงการส่งเสริมทันตกรรมในเด็ก
26. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
27. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
28. โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
29. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
30. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและปลูกต้นไม้ทดแทน
31. โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน
32. โครงการอนุรักษ์ปา่ ชุมชน
33. โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล
34. โครงการแข่งขันกีฬาหนองแวงเกมส์
35. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟและงานนมัสการปรางค์กู่สวนแตง
36. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
37. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์

38. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีผู้นาชุมชนผู้นาท้องถิ่น อปพร. อสม.
39. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
40. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการทางานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)
41. โครงการรณรงค์ปอ้ งกันโรคทางเพศสัมพันธ์
42. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและ
ครอบครัว
43. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครอบครัว
44. โครงการ TO BE NUMBER ONE
45. โครงการควบคุมและป้องกันโรค
46. โครงการส่งเสริมบทบาทชาย-หญิง
47. โครงการลานใจ ลานธรรมสร้างสังคมร่มเย็น
48. โครงการผู้พิการและผู้สูงอายุไม่ไร้คุณค่า
49. โครงการจัดงานรัฐพิธี
50. โครงการจัดงานประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบัง้ ไฟประจาปี 2561
51. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนขั บ้า
52. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ
53. โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนอบต.หนองแวง
54. โครงต้นกล้าคุณธรรม
55. โครงการสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม
56. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศักยภาพ ผู้บริหารและสมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
57. โครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงหลังใหม่
58. โครงการก่อสร้างห้องน้าประชาชน อบต.หนองแวง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.หนองแวง ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนา
และปรับปรุงการดาเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561
นายก อบต.หนองแวง

