แผนการดาเนินงาน
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ข้อ 13 (3) กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบดังกล่าวได้บัญญัติความหมายคาว่า “แผนการดาเนินงาน ” หมายความว่า แผนการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1

บทนา

1

ส่วนที่ 2

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
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ส่วนที่ 3

บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ

5

ส่วนที่ 4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

7
7
9
10
12
13
14
15
16
19
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ส่วนที่ 1
บทนา
1. บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (3) กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี
และแผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น เป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
งบประมาณนั้น ทาให้แนวทางในการดาเนินการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการและแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1.1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการ พัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางในการดาเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมของ
องค์การบริการส่วนตาบลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
1.3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม ได้จัดทาแผนการดาเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกระ
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (3) โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล รวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
3.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน และปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตาบลทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน
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4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
4.1 ช่วยให้การดาเนินงานของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบล
และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
4.2 ช่วยลดความซ้าซ้อนในการดาเนินงานของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบล
4.3 ช่วยให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

1. ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
ครุภัณฑ์
1 โต๊ะพับเอนกประสงค์
2 แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)
3 เครือ่ งปรับอากาศ
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะพับเอนกประสงค์ จานวน 5 ตัว มีไว้สาหรับ
การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ
แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม) แบบไม้ จานวน 1 ชุด
มีไว้สาหรับจัดงาน กิจกรรม ประชุม อบรม และ
สัมมนาต่างๆ
เครีอ่ งปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
พร้อมติดตั้งจานวน 2 เครือ่ ง

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสาหรับงานประมวลผล
จานวน 1 เครือ่ ง มีไว้ใช้ปฏิบัติงานของกิจการสภา
งานประมวลผล
งานประชุม อบรม สัมมนา และงานนอกสถานที่
2 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1
มวลผล แบบที่ 1
จานวน 1 เครือ่ ง มีไว้ใช้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
3 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดา ชนิด
Network จานวน 1 เครือ่ ง มีไว้ใช้ปฏิบัติงาน
ขาวดา ชนิด Network
กิจการสภา
4 เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์
เครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ
หรือชนิด LED สีแบบ Network Network จานวน 1 เครือ่ ง มีไว้ใช้ปฏิบัติงานของ
สานักปลัด (ทดแทนของเครือ่ งเก่าที่ชารุด)
5 เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประ เครือ่ งคอมพิวเตอร์สาหรับประมวลผล แบบที่ 1
มวลผล แบบที่ 1
จานวน 2 เครือ่ ง

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
10,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

7,000

อบต.

สานักปลัด

42,000

อบต.

สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
21000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

22,000

อบต.

สานักปลัด

7,900

อบต.

สานักปลัด

12,000

อบต.

สานักปลัด

44,000

อบต.

กองคลัง

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

ครุภัณฑ์

6 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง

งบประมาณ
(บาท)
4,300

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของครุภัณฑ์

1 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์
ชนิดติดรถยนต์
ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์ (สาหรับรถบรรทุกน้าเอนก
ประสงค์)
2 เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM เครือ่ งรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจาที่
ชนิดประจาที่
ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์ (สาหรับประจาศูนย์ อปพร.
ตาบลห้วยร่วม)

งบประมาณ
(บาท)
24,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

30,000

อบต.

งบประมาณ
(บาท)
9,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

1. ประเภทครุภัณฑ์เครือ่ งดับเพลิง
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

ครุภัณฑ์

1 สายน้าดับเพลิง

รายละเอียดของครุภัณฑ์
สายน้าดับเพลิง จานวน 1 สาย

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
สานักปลัด

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเก้าอี้
2 เครือ่ งเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3 ชั้นวางรองเท้า
4 ชั้นวางเก็บของ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเก้าอี้ จานวน 10 ชุด
มีไว้สาหรับแบ่งกลุ่มทากิจกรรมของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลห้วยร่วม
เครือ่ งเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สาหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จานวน 2 ชุด แยกเป็น
-บ้านบ่อบอล - ป้อมปราสาทเจ้าหญิง
ชั้นวางรองเท้าสาหรับเด็กเล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 60 คน
ชั้นวางเก็บของสาหรับเด็กเล้กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(เครือ่ งนอนและของใช่) จานวน 60 คน

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

45,000

อบต.

สานักปลัด

19,000

อบต.

สานักปลัด

34,800

อบต.

สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
4,300

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานการศึกษา
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จานวน 1 เครือ่ ง

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด

งบประมาณ
(บาท)
40,000

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สานักปลัด
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บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

ครุภัณฑ์

1 เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สาหรับกระดาษ A3
2 เครือ่ งสารองไฟ

รายละเอียดของครุภัณฑ์
เครือ่ งพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
สาหรับกระดาษ A3 จานวน 1 เครือ่ ง
เครือ่ งสารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จานวน
2 เครือ่ ง มีไว้ใช่ในการปฏิบัตรงานของกองช่าง

งบประมาณ
(บาท)
7,900

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.

5,600

อบต.

พ.ศ.2561
หน่วยงานรับผิด พ.ศ. 2560
ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง
กองช่าง
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
ที่ดาเนินการ ของโครงการทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
2
4.26
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
11
23.40
รวม
13
27.66
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรม อุตสาหกรรม
เกษตรกรรมเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพานิชยกรรม
1
2.13
รวม
1
2.13
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
1
2.13
พอเพียง
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผูส้ ูงอายุ
9
19.15
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
4
8.51
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก้าลังกายและ
4
8.51
พัฒนาตนเองสูค่ วามเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
รวม
18
38.30
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญ
ั ญาชาวบ้าน
4.1 อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่
2
4.26
รวม
2
4.26

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

674,000.00
1,163,000.00
1,837,000.00

7.62
13.71
20.76

อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม

30,000.00
30,000.00

0.34
0.34

อบต.ห้วยร่วม

30,000.00

0.34

อบต.ห้วยร่วม

6,392,400.00
170,000.00
415,000.00

72.25
1.92
4.69

อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม

7,007,400.00

79.20

100,000.00
100,000.00

1.13
1.13

หน่วยดาเนินการ

อบต.ห้วยร่วม
5

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนละเลิกและไม่
เกีย่ วข้องกับยาเสพติด
รวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน
7.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวม
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์
ปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอืน่
8.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิน่
8.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข
รวม
รวมทั้งสิน้

จานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยดาเนินการ
อบต.ห้วยร่วม

2

4.26

40,000.00

0.45

2

4.26

40,000.00

0.45

1

2.13

30,000.00

0.34

1

2.13

30,000.00

0.34

2
2

4.26
4.26

20,000.00
20,000.00

0.23
0.23

อบต.ห้วยร่วม

3
4

6.38
8.51

70,000.00
720,000.00

0.79
8.14

อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม

1
2

2.13
0.94

8,000.00
30,000.00

0.09
0.34

อบต.ห้วยร่วม

10
49

21.28
104.26

828,000.00
9,892,400.00

9.36
111.80

อบต.ห้วยร่วม

6

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้า้ เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการขุดลอกคลองสายห้วย
ตาด้า หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 6
2 โครงการขุดลอกคลองสายหมู่ที่
1-3 และหมู่ที่ 5

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ระยะทาง 1,000 ม.

งบประมาณ
400,000

กว้าง 8 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทาง 1,300 ม. 274,000

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ชุมชน
(กองช่าง)
ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ชุมชน
(กองช่าง)

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการถมดินลงหินคลุกวาง
ท่อระบายน้า้ พร้อมบ่อพักท่อ
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยร่วม
2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2
บ้านห้วยร่วมเหนือ จากบ้าน
นางสาวพนิดา บุญจิตร ถึง
ถนนคสล.เดิม
3 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่
3 บ้านห้วยร่วมกลาง
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4
บ้านห้วยร่วมใหญ่ จากบ้านนาง
สนิท คงสูน ถึง บ้านนางแย้ม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ท่อ PVC ขนาด 10 นิ้ว ความยาว 76 เมตร
จ้านวน 19 ท่อน พร้อมวางบ่อพักส้าเร็จรูป
จ้านวน 4 จุด
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 85 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
249 ตารางกิโลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

งบประมาณ
100,000

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
หมู่ที่ 1
(กองช่าง)

129,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 2

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.16 ลบ.ม.

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 3

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
195 ตารางกิโลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 4

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)
7

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยร่วมใต้
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่
6 บ้านไดแค จากถนนลาดยาง
ถึง บ้านนางสมนึก สังวริ
7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่
7 บ้านชะลอมยาวจากถนน คสล.
เดิม ถึง บ้านนายหน่อม ทองลบ
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่
8 บ้านจิกใหญ่ จากถนน คสล.
เดิม ถึง บ้านนายสมจิตร
9 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย
หมู่ที่ 9 บ้านเนินแต้
10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่
10 บ้านสามัคคีสุนทร จาก คสล.
เดิม ถึง บ้านนายสนั่น
11 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง
หินคลุกพร้อมไถปรับเกลี่ย หมู่ที่
11 บ้านสว่างอารมณ์

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จุดที่ 1 บริเวณถนนลาดยาง ถึง บ้านนาย
สมัย กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทาง 262 เมตร
จุดที่ 2 ซอยบ้านผญ.สุนทร กว้างเฉลี่ย
2.5 เมตร ระยะทาง 165 เมตร (ปริมาณ
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 200.16 ลบ.ม.)
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
195 ตารางกิโลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
195 ตารางกิโลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
195 ตารางกิโลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
จุดที่ 1 สายทางเข้าบ้านนายสมาน
จุดที่ 2 สายทางเข้าบ้านนางหวานเย็น
จุดที่ 3 สายทางเข้าบ้านางสอิ้ง
(ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 200.16 ลบ.ม.)
ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 86 เมตร
หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า
258 ตารางกิโลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.16 ลบ.ม.

งบประมาณ
100,000

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
หมู่ที่ 5
(กองช่าง)

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 6

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 7

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 8

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 9

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

134,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 10

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)

100,000

ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 11

อบต.ห้วยร่วม
(กองช่าง)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการส่งเสริมและฝึกอบรม
อาชีพ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

9

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรูป้ รัชญา จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรูป้ รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ศพด.
ต้าบลห้วยร่วม
โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กเล็ก ศพด. ใน
ต้าบลห้วยร่วม
โครงการสร้างหลักประกันรายได้ จัดโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ จ้านวน 800 คน
ให้แก่ผู้สูงอายุ
โครงการสวัสดิการสังคมให้แก่คน จัดโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการฯ จ้านวน 130
พิการและทุพลภาพ
โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อ จัดโครงการเบี้ยยังชีพผู้ผู้ติดเชื่อเอดส์ฯ จ้านวน
เอดส์
6 คน
โครงการจ้างนักเรียนและนัก
จ้างนักเรียนนักศึกษาท้างานที่ อบต.ห้วยร่วม
ศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน
โครงการเงินอุดหนุนอ้าเภอหนองบัว เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของอ้าเภอหนองบัว
ตามโครงการการด้าเนินงานในกิจการ ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน

สถานที่
ดาเนินการ
30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ
7,400,000 อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

1,800,000

48,000
40,000
20,000

หน่วยดาเนินการ

อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)
อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)
อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)
อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)
อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)
ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม
อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กิ่งกาชาดอ้าเภอหนองบัว ปี 2561
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ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
8 โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน
เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.
สังกัด สพฐ.ในเขต อบต.ห้วยร่วม ห้วยร่วม เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน
(อาหารกลางวัน)
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล –
ประถมศึกษา ในอัตราคนละ 20 บาท จ้านวน
200 วัน
9 โครงการจัดการเรียนการสอน
ส้าหรับเด็กนักเรียนของ ศพด. 2 แห่ง
ส้าหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริม
(นม) ส้าหรับเด็กเล็ก

งบประมาณ
688,000

356,400

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ศูนย์พัฒนา อบต.ห้วยร่วม
เด็กเล็กฯ (ส้านักงานปลัด)

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ

อบต.ห้วยร่วม
(ส้านักงานปลัด)
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ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ลาดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคติดต่อ รณรงค์และปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ
30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
และโรคระบาดต่างๆ
อบต.ห้วยร่วม
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ต้าบลห้วยร่วม
40,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
อบต.ห้วยร่วม
3 โครงการเงินสมทบกองทุนหลัก จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อ
80,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
ประกันสุขภาพอบต.ห้วยร่วม
สมทบการด้าเนินการ และการบริหารระบบหลัก
ประกันสุขภาพฯ
4 โครงการอุดหนุนส้านักงาน
สุนัขและแมวในที่สาธารณะและที่มีเจ้าของ
20,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ปศุสัตว์อ้าเภอหนองบัวตามโครง
อบต.ห้วยร่วม
การควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวโดยการผ่าตัดท้าหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก้าลังกาย และเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ
ลาดับ
รายละเอียดของ
สถานที่
พ.ศ.2560
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ สนับสนุนการด้าเนินงาน และร่วมแข่งขันกีฬากับ
350,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ
หน่วยงานต่างๆ
2 โครงการแข่งขันกีฬาต้าบลห้วยร่วม จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาห้วยร่วมคัพ
30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ประจ้าปี 2561 " ห้วยร่วคัพ
อบต.ห้วยร่วม

พ.ศ.2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ครั้งที่ 5"

3 โครงการเงินอุดหนุนอ้าเภอหนอง
บัวตามโครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี "สิรินธรคัพ"ครัง้ ที่ 36
4 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านจิกใหญ่

จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
ฟุตบอลประเพณี "สิรินธรคัพ"

25,000 อ้าเภอหนอบัว อบต.ห้วยร่วม

จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี
ฟุตบอลประเพณี "จิกใหญ่คัพ"

10,000

หมูที่ 8
อบต.ห้วยร่วม
ต้าบลห้วยร่วม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบาน
4.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงาน/กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น
รดน้า้ ด้าหัวผู้สูงอายุ และการแสดงการละเล่นต่างๆ
ฯลฯ
2 จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
จัดงานวันสูงอายุแห่งชาติ

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
50,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

50,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการขับขีป่ ลอดภัยเสริมสร้าง
วินัยจราจร
2 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดอบรมโครงการขับขีป่ ลอดภัยเสริมสร้างวินัย
จราจร
ด้าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยด้านจราจร ในเทศกาล
ต่างๆ

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละเลิกและไม่เกีย่ วข้องกับยาเสพติด
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไข จัดอบรม/จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดส้าหรับ
ปัญหายาเสพติด
เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
7.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 รักน้า้ รักปุา รักแผ่นดิน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
จากพระราชด้าริ

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ต้าบลห้วยร่วม
10,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ต้าบลห้วยร่วม

งบประมาณ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
2 โครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชนต้าบลห้วยร่วม
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต้าบลห้วยร่วม
3 โครงการประชาคมหม่บ้านและ
ประชาคมต้าบล

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดโครงการและสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย
จัดโครงการอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต้าบลห้วยร่วม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต้าบลห้วยร่วม
จัดโครงการประชาคมหม่บ้านและประชาคมต้าบล

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ต้าบลห้วยร่วม
10,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ต้าบลห้วยร่วม

งบประมาณ

30,000

ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ต้าบลห้วยร่วม

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอื่น
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมพนักงานส่วนต้าบล
พนักงานจ้าง ข้าราชการการเมือง
และผู้น้าชุมชน
2 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
ผู้น้าท้องถิน่ บุคลากรท้องถิน่ และ
ผู้น้าชุมชน

รายละเอียดของ
สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
150,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ข้าราชการการเมือง
และผู้น้าชุมชน
จัดโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาศักยภาพผู้น้าท้องถิน่ บุคลากรท้องถิน่
และผู้น้าชุมชน

150,000 อบต.ห้วยร่วม

อบต.ห้วยร่วม
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ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานอื่น
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการ อบต.เคลื่อนที่
4 โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
จัดท้าโครงการ อบต.เคลื่อนที่
ด้าเนินการจัดท้าท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ภายในต้าบล อบต.ห้วยร่วม
ห้วยร่วม
400,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิน่
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการอุดหนุนอ้าเภอหนองบัว อุดหนุนอ้าเภอหนองบัว ตามโครงการกิจกรรมงาน
ตามโครงการกิจกรรมงานเฉลิม เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ
พระชนมพรรษา 12 สิงหา
ประจ้าปีงบประมาณ 2561
พระบรมราชินีนาถ ประจ้าปีงบ
ประมาณ 2561

งบประมาณ
8,000

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
อ้าเภอ
อบต.ห้วยร่วม
หนองบัว

ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมปก
ปูองสถาบันอ้าเภอหนองบัว
ประจ้าปี 2561
2 โครงการปกปูองสถาบันพระ
มหากษัตริย์

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมปกปูองสถาบัน
อ้าเภอหนองบัว ประจ้าปี 2561
โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์

สถานที่
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หน่วยดาเนินการ
ดาเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

งบประมาณ

20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
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3

ส่วนที่ 2
สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยร่วม
สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยร่วม มีดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีโครงการ/กิจกรรม
จานวน 2 โครงการ จานวนงบประมาณ 674,000 บาท
1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 11
โครงการ จานวนงบประมาณ 1,163,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การท่องเที่ยว
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม มีโครงการ/กิจกรรม
จานวน 1 โครงการ จานวนงบประมาณ 30,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 1 โครงการ จานวนงบประมาณ 30,000 บาท
3.2 แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ มีโครงการ/
กิจกรรม จานวน 3 โครงการ จานวนงบประมาณ 5,348,000 บาท
3.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีโครงการ/กิจกรรม
จานวน 4 โครงการ จานวนงบประมาณ 170,000 บาท
3.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกาลังกาย และ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 4 โครงการ จานวนงบประมาณ
415,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ด้านการอนุรักษ์สืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 2 โครงการ จานวนงบประมาณ 100,000 บาท
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 2 โครงการ จานวนงบประมาณ 40,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
6.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละเลิกและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 1 โครงการ จานวนงบประมาณ 30,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
7.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการ/กิจกรรม
จานวน 2 โครงการ จานวนงบประมาณ 20,000 บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 8 : ด้านการสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
8.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 3 โครงการ จานวนงบประมาณ 70,000 บาท
8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น มีโครงการ/กิจกรรม จานวน 4 โครงการ จานวนงบประมาณ
720,000 บาท
8.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรม
จานวน 1 โครงการ จานวนงบประมาณ 8,000 บาท
8.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โครงการ/กิจกรรม จานวน 2 โครงการ จานวนงบประมาณ 30,000 บาท

