
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทุกระดับ    

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอาหารกลางวนั สนับสนุนอาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็ก 4,910,000    ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษา

เล็ก และโรงเรียนประถม และโรงเรียน 4 โรงเรียน

2 จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) จัดซ้ืออาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พฒันา 2,178,980    ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก/โรง ส่วนการศึกษา

เด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา เรียนประถม 4 แหง่

3 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000       โรงเรียน 5 แหง่ ส่วนการศึกษา

4 โครงการพฒันาแกนน าเยาวชน ค่าวสัดุ อุปกรณ์ การอบรม 50,000         โรงเรียน 5 แหง่ ส่วนการศึกษา

5 โครงการรถรับส่งเด็ก 3 ขวบ (ยากไร้) ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กอนุบาล 3 ขวบ 80,000         ศพด. 2 แหง่ ส่วนการศึกษา

6 โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพ  - เพื่อเปดิโอกาสใหเ้ด็กและเยาวชน 100,000        - โรงเรียน   5  แหง่ ส่วนการศึกษา

เด็กและเยาวชนในพื้นที่ต าบล ได้เรียนรู้นอกหอ้งเรียน

หนองน้ าแดง ทศันศึกษานอกสถานที่

หน้า ๔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าแดง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทุกระดับ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ  - เพื่อส่งเสริมศักยภาพพนักงาน 150,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

บคุลากรและศึกษาดูงาน เพื่อ และคณะผู้บริหาร

พฒันางานด้านการศึกษา

8 โครงการพฒันาส่ือการเรียนการ เพื่อจัดการฝึกอบรมการท าส่ือการ 40,000         ศพด. ต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

สอน ศพด. เรียนการสอนและจัดหาวสัดุในการ

จัดท าส่ือการเรียนการสอนใน ศพด.

9 โครงการพฒันาการจัดท าแผน 1.เพื่อประสานการจัดท าแผน 50,000         ศพด. ต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

การศึกษา 2.อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดท า

แผนการศึกษาและแผนศพด.

3.เพื่อสรรหาคณะกรรมการและ

ด าเนินการประชุมเกี่ยวกับการจัด

ท าแผนการศึกษา

๑๐ โครงการอบรมภาษา  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและ 100,000        - โรงเรียน   5  แหง่ ส่วนการศึกษา

เยาวชนได้เรียนรู้ด้านภาษา

หน้า ๕



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
    1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีอันดีงาม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดงานลอยกระทง 50,000         วดัปา่อ านวยผล ส่วนการศึกษา

2  งานส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณี ถวายเทยีนพรรษา 80,000         วดัทกุแหง่ในต าบล ส่วนการศึกษา

ไทย "ถวายเทยีนพรรษา"

3 โครงการจัดงานสืบสานประเพณี จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ วนัผู้สูงอายุ 110,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

วนัสงกรานต์ วนัผู้สูงอายุ และวนั และวนัครอบครัว

ครอบครัว ส่วนการศึกษา

๔ งานรัฐพธิ ีราชพธิ ีวนัส าคัญทางศาสนา วนัพอ่แหง่ชาติ/วนัปยิะมหาราช/ 300,000       ต าบลหนองน้ าแดง ส านักปลัด

วนัราชสมภพฟา้ชาย/วนัแม่แหง่ชาติ

๕ โครงการส่งเสริมการวาดภาพศิลปะ ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 20,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ส าหรับเด็ก

๖ โครงการจัดงานวนัแม่แหง่ชาติ จัดกิจกรรมวนัแม่แหง่ชาติ 5,000           ศพด.ทั้ง ๔ แหง่ ส่วนการศึกษา

(โครงการประชาสัมพนัธจ์ัดนิทรรศการ

ในวนัส าคัญต่างๆ)

๗ โครงการจัดงานวนัไหวค้รู จัดกิจกรรมวนัไหวค้รู 5,000           ศพด.ทั้ง ๔ แหง่ ส่วนการศึกษา

(โครงการประชาสัมพนัธจ์ัดนิทรรศการ

ในวนัส าคัญต่างๆ)

หน้า ๖



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
    1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีอันดีงาม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘ โครงการค่ายศิลปะและอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 60,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชน

๙ โครงการค่ายอบรมส่งเสริมดนตรีนาฏศิลป์ จัดกิจกรรมการอบรมดนตรีนาฏศิลป์ 180,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

(โปงลาง กลองยาว วงดุริยางค์)

๑๐ โครงการอนรัุกษสื์บสานภมูปิญัญาทอ้งถิ่น จัดโครงการ อบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ 50,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

๑๑ โครงการจัดงานวนัพอ่แหง่ชาติ จัดกิจกรรมวนัพอ่แหง่ชาติ 5,000           ศพด.ทั้ง ๔ แหง่

(โครงการประชาสัมพนัธจ์ัดนิทรรศการ

ในวนัส าคัญต่างๆ)

๑๒ โครงการค่ายส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย ค่าวสัดุอุปกรณ์การจัดอบรม และค่าใช้จ่าย 70,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ดนตรีลูกทุ่ง อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๓ โครงการจัดงานวนัวสิาขบชูา จัดกิจกรรมวนัวสิาขบชูา 5,000           ศพด.ทั้ง ๔ แหง่ ส่วนการศึกษา

(โครงการประชาสัมพนัธจ์ัดนิทรรศการ

ในวนัส าคัญต่างๆ)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
    1.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีอันดีงาม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๔ โครงการส่งเสริมประเพณีร า ๑.เพื่อเชิดชูเกียรติและคุณงามความ ๓๐,๐๐๐ ต าบลหนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

บวงทรวงย่าโม อ าเภอปากช่อง ดีของทา่นทา้วสุรนารีที่ได้ปกปอ้ง

ชาติบา้นเมือง

2.เพื่ออนุรักษว์ฒันธรรมของไทย

๑๕ โครงการทอดกฐินพระราชทาน 1.เพื่อสืบสานประเพณี ๕๐,๐๐๐ วดัวชิราลงกรณ์ฯ ส่วนการศึกษา

วฒันธรรมประจ าชาติ

2. เพื่อส่งเสริม ท านุบ ารุง

ศาสนา

๑๖ โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการด้าน เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมไทย 40,000          - โรงเรียน   5  แหง่ ส่วนการศึกษา

นาฏศิลปแ์ละฝึกทกัษะการร า ใหม้ีการสืบทอดและคงอยู่

หน้า ๘



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรด้านการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเทีย่ว การกีฬา และนันทนาการ
1.3 ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จัดอบรมส่งเสริมการออกก าลังกาย 300,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

เด็กและเยาวชน การเล่นกีฬา

2 โครงการกีฬาสัมพนัธศู์นย์พฒันาเด็กเล็ก จัดแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ 10,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

 

หน้า ๙



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.1 การปอ้งกันและควบคุมโรค

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปอ้งกันโรคไข้เลือดออก พน่หมอกควนั รณรงค์ประชาสัมพนัธแ์ละ 120,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส่วนสาธารณสุข

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ ฉีดวคัซีนปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ รณรงค์ 120,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส่วนสาธารณสุข

ประชาสัมพนัธ ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๓ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรค เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ใน 50,000         โรงเรียนในต าบล ส่วนสาธารณสุข

เอดส์และโรคทางเพศสัมพนัธใ์นกลุ่ม กลุ่มเยาวชน หนองน้ าแดง

เยาวชน

หน้า ๑๐



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

2.2 การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมทกัษะการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดซ้ือวสัดุ 50,000         ต าบลหนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

อนามยัหญิงต้ังครรภแ์ละเด็กแรกเกดิ จัดท าส่ือสุขศึกษา

2 โครงการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว 40,000         ศพด.ทั้ง ๔ แหง่ ส่วนการศึกษา

ข้องในการตรวจสุขภาพเด็กเล็ก

3 โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ค่าวสัดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว 40,000         โรงเรียนในต าบล ส่วนการศึกษา

เด็กในวยัเรียน ข้องในการอบรม หนองน้ าแดง

๔ โครงการฝึกอบรมพฒันาศักยภาพใน 250,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

การปฏบิติังานและกลุ่มอาสาสมัคร

ผู้น าด้านสุขภาพ

5 โครงการอุดหนุนการด าเนินงาน เพื่อใช้ในการพฒันาศักยภาพเพื่อแก้ไข 165,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

สาธารณสุขมูลฐาน ปญัหาและจัดการบริการด้านสาธารณสุข

มูลฐานชุมชน

6 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกัน 250,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

สุขภาพ

หน้า ๑๑



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ

2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

    2.3  การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เช่าที่ทิ้งขยะ ใช้จ่ายเปน็ค่าเช่าที่ทิ้งขยะ 100,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

๒ โครงการพฒันาศักยภาพในการอนุรักษ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ 50,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมและจัดการน้ าเสียสถานประกอบ จัดการส่ิงแวดล้อมอันเกิดจากสถาน

การใหแ้ก่ชุมชน ประกอบการ

หน้า ๑๒



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

    3.1 การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุและคนพกิาร 100,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

และคนพกิาร

2 การปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสังคมและ โครงการ/กิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน 50,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

ปญัหายาเสพติด หรือจัดใหม้ีส่ือในการรณรงค์ประชาสัมพนัธ์

เกี่ยวกับโรคเอดส์ การปอ้งกันแก้ไขปญัหา

ยาเสพติด การละเมิดสิทธเิด็กและสตรี

3 โครงการค่ายอบรมส่งเสริม จัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 200,000       เด็กเยาวชนในต าบล ส่วนการศึกษา

คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับเด็กและ ต้านยาเสพติด

เยาวชนต้านภยัยาเสพติด

หน้า ๑๓



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

3.2 การสังคมสงเคราะหเ์ด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพคนชรา สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพคนชรา พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

2 เบี้ยยังชีพผู้พกิาร สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้พกิาร พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 100,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

4 ค่าใช้จ่ายในการแกไ้ขปญัหาผู้เดือดร้อน ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซมบา้น 300,000       พื้นที่ 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

และผู้ด้อยโอกาส ถุงยังชีพ  ผ้าหม่  เงินสงเคราะหฯ์ลฯ

หน้า ๑๔



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ และ3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาดทางการแข่งขัน 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

4. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านลงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม

๔.๑ ส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมอาชีพใหก้ับประชาชน จัดอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้ด้านวชิาการ 40,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หรือค่าใช้จ่าย

อื่นๆ

2 โครงการตามแนวพระราชด าริและ สนบัสนนุโครงการตามแนวพระราชด าริและ 30,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

พระราชเสาวนีย์ พระราชเสาวนีย์ ส่งเสริมสนับสนุนในด้าน

เศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทนุ การ

ทอ่งเที่ยว ฯลฯ

3 โครงการสนับสนุนการจัดงานน้อยหน่า สนับสนุนการจัดงานน้อยหน่าและของดี 50,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

และของดีปากช่อง ปากช่อง ส่งเสริมสนับสนุนในด้าน

เศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทนุ 

การทอ่งเที่ยว ฯลฯ

๔ โครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลัก เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้หลักเศรษฐกิจ ๕๐,๐๐๐ พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพยีง พอเพยีงในการประกอบอาชีพ

หน้า ๑๕



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  5.1การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ส่งเสริมประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วม ฝึกอบรม รณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์หรือจัด 40,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

ของประชาชน นิทรรศการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธปิไตยและการมีส่วนร่วมของประ

ชาชน ประชาคมหมู่บา้น/ต าบล จัดท าแผน

ชุมชน โครงการอบต.สัญจร จัดหนว่ยเคล่ือน

ที่ใหบ้ริการประชาชน

๒ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 20,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมบทบาทสตรีและ เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรมของกลุ่มสตรี 20,000         

ครอบครัว และสถาบนัครอบครัวในต าบลหนองน้ าแดง พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

หน้า ๑๖



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

5.2 การสร้างความมั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน จัดโครงการ/กิจกรรมในการปอ้งกันและ 30,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

แก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนน และอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง

2 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม อปพร. จัดโครงการ/กิจกรรมการฝึก อปพร. หรือ 200,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

๓ โครงการใหค้วามรู้ในการปอ้งกันอัคคั เพื่อใหค้วามรู้กับพนักงาน ประชาชน 20,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

ภยัเบื้องต้น นักเรียน ในการปอ้งกันอัคคีภยัเบื้องต้น

๔ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยั  - เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัและผู้ที่ 594,320       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

ทางธรรมชาติ มีความเดือดร้อนประสบภยัทาง 

ธรรมชาติ

หน้า ๑๗



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.1 การบริหารจัดการที่ดีและการใหบ้ริการประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการออกใหบ้ริการจัดเก็บภาษี ออกใหบ้ริการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่ และ 40,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น กองคลัง

นอกสถานที่ ใหค้วามรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการช าระ

ภาษี

2 โครงการจัดท าแผนที่ภาษทีะเบยีน จ้างบคุลากรออกส ารวจพื้นที่ 410,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น กองคลัง

ทรัพย์สิน จัดซ้ืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต าบล จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานต าบลหนองน้ าแดง 50,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

หนองน้ าแดง

๔ โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  - ประชาสัมพนัธ ์เผยแพร่ควมรู้ 10,000         พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ส านักปลัด

(โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ) ข่าวสาร จดท าวารสาร แผ่นผับ

แผ่นปา้ย บอร์ดประชาสัมพนัธ์

โครงเหล็กติดต้ังแผ่นปา้ย

๕ โครงการ ๕ ส. เพิ่มประสิทธภิาพใน  - เพื่อใหส้ถานที่ราชการมีความเปน็ -               อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

การท างาน ระเบยีบเรียบร้อย ยกระดับการท างาน

และการบริการใหม้ีมาตรฐาน มุ่งสู่

ผลลัพทส์ร้างความพงึพอใจใหก้ับ

ประชาชน

หน้า ๑๘



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.1 การบริหารจัดการที่ดีและการใหบ้ริการประชาชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ องค์กร  - เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมอันเปน็ 80,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น รัฐวสิาหกิจ กลุ่ม สาธารณะประโยชน์ และสร้างเข้มแข็ง

อาชีพชมรมสมาคม หรือองค์กรเอกชน ใหชุ้มชน ส่วนราชการ

๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อส่งเสริมใหผู้้บริหาร  สมาชิก 40,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

จริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร พนกังาน  และประชานในต าบล

สมาชิกพนักงาน และประชาชน หนองน้ าแดงเปน็คนดี  มคุีณธรรม

ต าบลหนองน้ าแดง

หน้า ๑๙



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.2 การบริหารงานบคุคลและเพิ่มศักยภาพองค์กร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมพนักงาน/ลูกจ้าง จัดอบรมพนักงาน/ลูกจ้างเกี่ยวกับการจัด 40,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการคลัง

ซ้ือจัดจ้าง ระเบยีบการเบกิจ่ายเงิน 30,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

2 โครงการเพิ่มศักยภาพใหแ้ก่บคุคลากร จัดอบรมศึกษาดูงาน ส าหรับคณะผู้บริหาร 400,000       พื้นที่ทั้ง 11 หมู่บา้น ทุกส่วน

และประชาชน ส.อบต. ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล

ส่วนราชการในต าบล ประชาชน

เยาวชนในต าบล

3 ทนุการศึกษา เปน็ทนุการศึกษาระดับปริญญาตรีและ 200,000       อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

ระดับปริญญาโท

๔ เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนฝ่าย  - เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน/ค่าจ้าง 15,326,700    อบต.หนองน้ าแดง ทุกส่วน

บริหาร ฝ่ายการเมือง พนักงานส่วน ค่าตอบแทน

ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

๕ ค่าตอบแทน  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น 2,183,000    อบต.หนองน้ าแดง ทุกส่วน

ค่าล่วงเวลา,ค่าเช่าบา้น,เงินช่วยเหลือบตุร

ค่ารักษาพยาบาล,เงินประโยชน์ตอบแทน

หน้า ๒๐



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

6.2 การบริหารงานบคุคลและเพิ่มศักยภาพองค์กร

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ ค่าวสัดุ  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เช่น 6,013,980    อบต.หนองน้ าแดง ทุกส่วน

วัสดุส านักงาน,วัสดุไฟฟ้าวิทยุ

วัสดุยานพาหนะขนส่ง,วัสดุเชื้อเพลิง

๗ ค่าสาธารณูปโภค  - เพื่อจ่ายเปน็ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 2,355,000    อบต.หนองน้ าแดง ทุกส่วน

ค่าไฟฟา้ส านักงาน ค่าไฟฟา้กิจการประปา

ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท ์ค่าไปรษณีย์

ค่าบริการโทรคมนาคม

หน้า ๒๑



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ครุภณัฑ์ส านักงาน

จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาด เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 33,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

๒๔,๐๐๐ บทียีู ขนาด ๒๔,๐๐๐ บทียีู จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานแบบล้อเหล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานแบบ 10,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

ล้อเหล็ก จ านวน ๔ ตัว

จัดซ้ือตู้บานทบึ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้บานทบึ จ านวน 12,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

๒ ตู้

จัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานแบบล้อเหล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงานแบบ 25,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

ล้อเหล็ก จ านวน ๑๐ ตัว

จัดซ้ือพดัลมติดพนัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพดัลมติดพนัง 16,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

จ านวน ๘ เคร่ือง

จัดซ้ือตู้เก็บแฟม้เอกสาร ๔๐ ช่อง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เอกสารแบบ๔๐ช่อง 18,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

จ านวน ๓ ตู้

หน้า ๒๒



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซ้ือตู้เซฟ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เซฟ จ านวน ๔ ตู้ 60,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

จัดซ้ือโต๊ะกินข้าวยาวพร้อมเก้าอี้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะกินข้าวแบบยาว 40,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

พร้อมเก้าอี้ จ านวน ๘ ชุด

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างานระดับ ๖ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างานระดับ 15,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

๖ จ านวน ๑ ชุด

จัดซ้ือเก้าอี้แบบติดกัน ๔ ที่นั่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้แบบนั่งติดกัน 50,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

๔ ที่นั่ง จ านวน ๑๐ ชุด

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างานระดับ ๖ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างานระดับ 15,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

๖ จ านวน ๑ ชุด

จัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างาน เพื่อจัดซ้ือโต๊ะเก้าอี้ท างาน จ านวน ๑ ชุด 15,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

จัดซ้ือตู้บานเปดิ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้บานเปดิ จ านวน 12,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

๒ ตู้
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองบนัทกึเสียง 5,000           อบต.หนองน้ าแดง ส านกัปลัด

จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือกล้องถ่ายรูป เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปความ 10,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ละเอียดไม่น้อยกวา่ ๑๖ ล้านพกิเซล

จัดซ้ือเตร่ืองเสียงแบบเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแบบ 45,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

เคล่ือนที่ จ านวน ๓ ชุด

๓ จัดซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซ้ือรถจักรยานยต์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 38,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

แบบธรรมดา จ านวน ๑ คัน

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทกุ ดีเซล 787,000       อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

บรรทกุขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ

จ านวน ๑ คัน
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔ จัดซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ

จัดซ้ือวทิยุส่ือสารแบบประจ าที่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวทิยุส่ือสาร 30,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

แบบประจ าที่ จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือวทิยุส่ือสารแบบพกพา เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวทิยุส่ือสาร 24,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

แบบพกพา จ านวน ๒ เคร่ือง

๕ จัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านัก 30,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

งาน  จ านวน ๒ เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์แบบ 5,500           อบต.หนองน้ าแดง ส านกัปลัด

เลเซอร์ชนิด LEDขาวด า จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค 36,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

ส าหรับส านักงาน จ านวน ๒ เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านัก 30,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

งาน  จ านวน ๒ เคร่ือง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์ ขาวด า เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์แบบ 5,500           อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

เลเซอร์ชนิด LEDขาวด า จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์สี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์แบบ 18,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

เลเซอร์ชนิด LED สี แบบnetwork

จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ dot mattrix เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบ 23,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

dot mattrix แคร่ยาว

จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์สี เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพร้ินเตอร์แบบ 36,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

เลเซอร์ชนิด LED สี แบบnetwork

จ านวน ๒ เคร่ือง

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส านัก 15,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

งาน  จ านวน ๑ เคร่ือง

หน้า ๒๖



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

จัดซ้ือพร้ินเตอร์ กระดาษ A3 เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพร้ินเตอร์ 15,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

กระดาษ A3 จ านวน ๒ เคร่ือง

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 3,000           อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

จ านวน ๑ เคร่ือง

หน้า ๒๗



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖ จัดซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

จัดซ้ือสายดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง 40,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านกัปลัด

จ านวน ๔ เส้น

จัดซ้ือหวัฉีดแทน่ปนื เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือหวัฉีดแทน่ปนื 30,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านกัปลัด

จ านวน ๑ หวั

ครุภณัฑ์ก่อสร้าง

จัดซ้ือเคร่ืองเจาะดิน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะดิน 20,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

จ านวน ๑ เคร่ือง

๗ ครุภณัฑ์ส ารวจ

จัดซ้ือเทปวดัระยะแบบเหล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเทปวดัระยะแบบเหล็ก 7,000           อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

ยาว ๕๐ เมตร จ านวน ๒ ตลับ

จัดซ้ือไม้สต๊าฟ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือไม้สต๊าฟ  จ านวน 5,000           อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

 ๒ อัน

หน้า ๒๘



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘ จัดซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร

จัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้แบบไฟฟา้ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งกิ่งไม้ 5,000           อบต.หนองน้ าแดง ส านกัปลัด

แบบไฟฟา้ จ านวน ๑ เคร่ือง

จัดซ้ือซัมเมอร์ส ขนาด ๓ แรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือซัมเมอร์สขนาด ๓ 80,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

แรง จ านวน ๒ เคร่ือง

จัดซ้ือซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือซัมเมอร์สขนาด ๑.๕ 32,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

แรง จ านวน ๒ เคร่ือง

จัดซ้ือซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือซัมเมอร์สขนาด ๒ 60,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

แรง จ านวน ๒ เคร่ือง

จัดซ้ือปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕ แรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือปั้มหอยโข่งขนาด ๕ 30,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

แรง จ านวน ๒ เคร่ือง

จัดซ้ือปั้มหอยโข่ง ขนาด ๕ แรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือปั้มหอยโข่งขนาด ๓ 15,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

แรง จ านวน ๒ เคร่ือง

หน้า ๒๙



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ

    6.3 การพฒันาเทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและสอดคล้อง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ จัดซ้ือครุภณัฑ์ภนัอื่นๆ

จัดซ้ือสายพานลากรถ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสายพานลากรถ 5,000           อบต.หนองน้ าแดง ส านกัปลัด

จ านวน ๒ เส้น

จัดซ้ือถังขยะ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือถังขยะ  จ านวน 100,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

๑๐๐ ถัง

หน้า ๓๐



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาในการปรับปรุง 100,000       อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

ภมูิทศัน์

2 โครงการติดต้ังเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าเคร่ืองเสียง ค่าติดต้ัง และ 80,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

(โครงการปรับปรุงหอ้งประชุม) อุปกรณ์

3 โครงการปรับปรุงหอ้งส านักปลัด เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 50,000         อบต.หนองน้ าแดง ส านักปลัด

๔ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหอ้งกองคลัง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 50,000         อบต.หนองน้ าแดง กองคลัง

๕ โครงการก่อสร้างที่ล้างจานและแปรง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ๑๐๐,๐๐๐ อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ฟนัส าหรับเด็ก ที่ล้างจานแลแปรงฟนัส าหรับเด็ก จ านวน

๑ แหง่

๖ โครงการก่อสร้างศาลาจริยธรรม เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 350,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ศาลาจริยธรรม  จ านวน ๑ แหง่

๗ โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าส าหรับครู เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 100,000       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

หอ้งน้ าส าหรับครู จ านวน ๒ หอ้ง
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘ โครงการจัดท าปา้ย ศพด. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง 50,000         อบต.หนองน้ าแดง ส่วนการศึกษา

ปา้ยศพด. จ านวน ๑ ปา้ย

๙ โครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุข เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการต่อเติมอาคาร 350,000 อบต.หนองน้ าแดง ส่วนสาธารณสุข

พร้อมต่อเติมหลังคา สาธารณสุข กวา้ง๑๒ เมตรยาว ๖ เมตร

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.๓ วดั เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๔ เมตร ยาว 559,300       หมูที่ ๑ ส่วนโยธา

ถ้ าไก่แก้ว ม.๑ ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๙๒๐

ตารางเมตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร ยาว 248,900       หมูที่ ๑ ส่วนโยธา

นายยงค์ ม.๑ ๑๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔๐๕

ตารางเมตร

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซ.บอ่ เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๓๐๑,๑๐๐ หมูที่ ๑ ส่วนโยธา

หนิกาบ ม.๑ ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๐

ตารางเมตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๓ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวดั เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว 859,400       หมูที่ ๑ ส่วนโยธา

ถ้ าสุริยา -หนองมะกรูด ม.๑ ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒,๕๐๐

ตารางเมตร

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว 346,200       หมู่ที่ ๒ ส่วนโยธา

สนามชนไก่มหาลาภ ม.๒ ๒๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๑๕๐

ตารางเมตร

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๔ เมตร ยาว 140,200       หมู่ที่ ๒ ส่วนโยธา

กลุ่มหลังเขา ม.๒ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔๐๐

ตารางเมตร

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ ส่วนโยธา

นายรักษ ์ม.๒ ๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑๗๑

ตารางเมตร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ ส่วนโยธา

นางหลอด ม.๒ ๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑๗๑

ตารางเมตร
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร ยาว 138,400       หมูที่ ๒ ส่วนโยธา

นางต่าย ม.๒ ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๒๕๐

ตารางเมตร

๑๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๖ เมตร ยาว 805,600       หมู่ที่ ๓ ส่วนโยธา

เขาวง-เขาจันทร์ ม.๓ ๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๙๐๐

ตารางเมตร

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว 784,600       หมู่ที่ ๔ ส่วนโยธา

ไทยสมุทร ม.๔ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔๐๐

ตารางเมตร

๒๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๗๙๘,๑๐๐ หมู่ที่ ๕ ส่วนโยธา

ซ.บา้นนายแดง ม.๕ ๔๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒,๒๐๐

ตารางเมตร

๒๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๘๕๔,๓๐๐ หมู่ที่ ๖ ส่วนโยธา

สักภเูดือน-โครงการ ๓๖๐ ม.๖ ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓,๐๐๐

ตารางเมตร
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร ยาว 182,100       หมูที่ ๗ ส่วนโยธา

นางวาสนา ม.๗ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓๐๐

ตารางเมตร

๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๓ เมตร ยาว 403,600       หมู่ที่ ๗ ส่วนโยธา

ผช.ม่อม ม.๗ ๒3๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๖6๐

ตารางเมตร

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.บา้น เพื่อกอ่สร้างผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 210,800       หมู่ที่ ๗ ส่วนโยธา

นายจุก ม.๗ ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๓๕๐

ตารางเมตร

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.วดัปา่ เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๗๘๔,๖๐๐ หมู่ที่ ๘ ส่วนโยธา

อ านวยผล ม.๘ ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๒๕๐

ตารางเมตร

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๘๒๘,๐๐๐ หมู่ที่ ๙ ส่วนโยธา

สายม.๙-วดัถ้ าพรมจรรย์ ม.๙ ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๒,๗๕๐

ตารางเมตร

หน้า ๓๕

7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ ทางระบายน้ า 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๕ เมตร ยาว 843,200       หมูที่ ๑๐ ส่วนโยธา

ม.๑๐-ม.๔ ม.๑๐ ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๔,๐๐๐

ตารางเมตร

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซ.เตาอิฐ เพื่อก่อสร้างผิวจราจรกวา้ง ๖ เมตร ยาว 816,100       หมู่ที่ ๑๑ ส่วนโยธา

(หลังโฮมโปร) ม.๑๑ ๒๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ๑,๓๒๐

ตารางเมตร

๓๐ โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ศพด. เพื่อจ่ายเปน็ค่าปรับปรุงภมูทิศัน ์ศพด. จ านวน 100,000       ศพด. ส่วนการศึกษา

๑ แหง่
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7.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ ทางระบายน้ า 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 631,500       อบต.หนองน้ าแดง ส่วนโยธา

โดยขยายเขตไฟฟา้หรือติดต้ังโคมไฟฟา้

สาธารณะ หมู่ที่ 1-11 หรือการอื่นๆ 

ที่เกี่ยวกับการไฟฟา้
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7.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบไฟฟา้  






































































