
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ยุทธศาสตรดา้นการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว การกฬีา และนนัทนาการ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทกุระดับ    

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำค่ำอำหำรกลำงวนั
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

เพื่อใหเ้ด็กได้รับประทำนอำหำรที่ถูก
สุขลักษณะ

788,900       . ศพด. บำ้นนำ  ศพด.
บำ้นโปง่กะสัง ศพด.บำ้น
เขำวง ศพด.วัดวชิรำลง
กรณวรำรำม

กองกำรศึกษำ

2

โครงกำรอำหำรเสริม (นม) -เพื่อใหเ้ด็กได้รับประทำนอำหำรเสริมที่ถูก
สุขลักษณะ

2,190,217     -โรงเรียนบำ้นนำ 
โรงเรียน โปง่กะสัง 
โรงเรียนบำ้นเขำวง 
โรงเรียนวดัวชิรำกลง
กรณวรำรำม และ
ศพด.ทั้ง 4 แหง่

กองกำรศึกษำ

3
โครงกำรพฒันำแกนน ำเยำวชน - เพื่อพฒันำแกนน ำเยำวชนในต ำบลหนอง

น้ ำแดง เพื่อใหเ้ปน็ผู้น ำในกำรจัดกิจกรรม
ส ำหรับเด็กและเยำวชน

50,000         สภำเด็กและเยำวชน
ต ำบลหนองน้ ำแดง

กองกำรศึกษำ

4

ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภำพบคุลำกร
และศึกษำดูงำน เพื่อพฒันำงำนด้ำน
กำรศึกษำใหก้้ำวหน้ำและทนัสมัย

- เพื่อส่งเสริมใหง้ำนด้ำนกำรศึกษำมี
มำตรฐำน

200,000       ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหำร 
อบต.  บคุลำกรกอง
กำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

2560 2561

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าแดง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ 25๖1



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ยุทธศาสตรดา้นการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว การกฬีา และนนัทนาการ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทกุระดับ

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5
โครงกำรพฒันำกำรจัดท ำแผนกำร
ศึกษำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

- เพื่อส่งเสริมใหง้ำนด้ำนกำรศึกษำมี
มำตรฐำน

         30,000 ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหำร 
อบต.  บคุลำกรกอง
กำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

6
โครงกำรพฒันำส่ือกำรเรียนกำรสอน 
ศพด.

- เพื่อส่งเสริมใหง้ำนด้ำนกำรศึกษำมี
มำตรฐำน

30,000         ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหำร 
อบต.  บคุลำกรกอง
กำรศึกษำ

กองกำรศึกษำ

7

โครงกำรประชำสัมพนัธจ์ัดนิทรรศกำร 
กิจกรรมในวนัส ำคัญต่ำงๆ

-เพื่อจัดนิทรรศกำรประชำสัมพนัธง์ำนของ
ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก และกิจกรรมวนัส ำคัญ
ต่ำงๆ

20,000         ศพด. บำ้นนำ  ศพด.
บำ้นโปง่กะสัง ศพด.
บำ้นเขำวง ศพด.วดัว
ชิรำฯ

กองกำรศึกษำ

8
โครงกำรรถรับส่งเด็ก 3 ขวบ (ยำกไร้) -เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยผู้ปกครองที่มี

รำยได้น้อย
80,000         ศพด.บำ้นโปง่กะสัง กองกำรศึกษำ

9

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ  (เงินรำยหวั)

-เพื่อใหเ้ด็กมีอุปกรณ์ ส่ือ เพยีงพอ        273,700 ศพด. บำ้นนำ  ศพด.
บำ้นโปง่กะสัง ศพด.
บำ้นเขำวง ศพด.วดัว
ชิรำลงกรณวรำรำม

กองกำรศึกษำ

10
ปำ้ยบอร์ดประชำสัมพนัธ ์ศพด  -เพื่อจัดนิทรรศกำรประชำสัมพนัธง์ำน

ของศูนย์พฒันำเด็กเล็ก
20,000         . ศพด. บำ้นนำ  

ศพด.บำ้นโปง่กะสัง

กองกำรศึกษำ

11
ปรับปรุงภมูิทศัน์ ศพด  -เพื่อส่งเสริมงำนด้ำนศูนย์พฒันำเด็กเล็ก

ใหไ้ด้มำตรฐำนด้ำนอำคำรสถำนที่
100,000       ศพด.ร.รบำ้นนำ และ

 ศพด.ร.ร.บำ้นโปง่
กะสัง

กองกำรศึกษำ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ยุทธศาสตรดา้นการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว การกฬีา และนนัทนาการ
1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก และการศึกษาทกุระดับ

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12
รำงระบำยน้ ำพร้อมด้ำนหลัง ศพด.
โรงเรียนบำ้นนำ และศพด.โรงเรียนบำ้น
โปง่กะสัง

-เพื่อระบำยน้ ำ 200,000       ศพด.ร.รบำ้นนำ และ
 ศพด.ร.ร.บำ้นโปง่
กะสัง

กองกำรศึกษำ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ยุทธศาสตรดา้นการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว การกฬีา และนนัทนาการ
    1.2 ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีอันดีงำม

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีไทย วนัเข้ำพรรษำ

เพื่อส่งเสริม สืบสำนและอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรมอันดีงำมของไทย

30,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

2
โครงกำรสืบสำนประเพณีวนัสงกรำนต์
วนัผู้สูงอำยุและวนัครอบครัว

-เพื่ออนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของไทย

80,000         อบต.หนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

3
โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง - เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษป์ระเพณีอันดีงำม 50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

4
โครงกำรค่ำยอบรมส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมไทย ดนตรีลูกทุ่ง

- เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม
 อันดีงำม

70,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

5
โครงกำรค่ำยอบรมส่งเสริมดนตรี
นำฏศิลป ์(โปงลำง กลองยำว วง
ดุริยำงค์)

- เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม
อันดีงำม

150,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

6

โครงกำรค่ำยศิลปะและอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมส ำหรับเด็กและเยำวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยำวชนได้ใช้
จินตนำกำรในงำนด้ำนศิลปะและเพื่อ
ปลูกฝังจิตส ำนึกกำรอนุรักษห์วงแหน
ส่ิงแวดล้อม

60,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

7
โครงกำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำน
นำฏศิลปแ์ละฝึกทกัษะกำรร ำ

- เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม
อันดีงำม

80,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

8
โครงกำรอนุรักษ ์สืบสำนภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่น - เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษภ์มูิปญัญำทอ้งถิ่น

30,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

๙
โครงกำรจัดงำนวนัพอ่แหง่ชำติ -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ได้แสดงควำมกตัญญู

กตเวทแีด่ผู้มีพระคุณ
10,000         . ศพด. ทั้ง 4 แหง่ และ

ต ำบลหนองน้ ำแดง

กองกำรศึกษำ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ยุทธศาสตรดา้นการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว การกฬีา และนนัทนาการ
    1.2 ส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีอันดีงำม

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๐
โครงกำรจัดงำนวันแมแ่หง่ชำติ -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ได้แสดงควำมกตัญญู

กตเวทแีด่ผู้มีพระคุณ
10,000         . ศพด. ทั้ง 4 แหง่ และ

ต ำบลหนองน้ ำแดง

11
โครงกำรจัดงำนวนัไหวค้รู -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก ได้แสดงควำมกตัญญู

กตเวทแีด่ผู้มีพระคุณ
10,000         . ศพด. ทั้ง 4 แหง่ และ

ต ำบลหนองน้ ำแดง

12
โครงกำรจัดงำนวนัเด็กแหง่ชำติ -เพื่อเปน็กำรสร้ำงขวญัและก ำลังใจใหเ้ด็ก

ได้เติบโตเปน็ผู้ใหญ่ที่ดีในวนัข้ำงหน้ำ
50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง

๑๓
โครงกำรจัดงำนวิสำขบชูำ

- เพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษป์ระเพณีอันดีงำม
50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2  ยุทธศาสตรดา้นการศึกษา
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม การทอ่งเทีย่ว การกฬีา และนนัทนาการ
1.3 ส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยว กำรกีฬำ และนันทนำกำร

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรกีฬำสัมพนัธศู์นย์พฒันำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำ
แดง

-เพื่อส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 40,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง

2
โครงกำรกีฬำชุมชนต้ำนภยัยำเสพติด -เพื่อส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย  และควำม

สำมัคคี
100,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง

3
โครงกำรส่งเสริมกำรจัดงำนน้อยหน่ำ
และของดีเมืองปำกช่อง

เพื่อส่งเสริมกำรทอ่งเที่ยวของอ ำเภอปำก
ช่องและเพื่อส่งเสริมผลิตภณัฑ์ของต ำบล
หนองน้ ำแดงใหเ้ปน็ที่รู้จัก

50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง
และอ ำเภอปำกช่อง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กำรปอ้งกันและควบคุมโรค
ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

1

โครงกำรรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อและ
ระงับโรคติดต่อในพื้นที่

-เพื่อส่งเสริมกำรปอ้งกันและระงับ
โรคติดต่อในพื้นที่

300,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
สำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.2 กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชน
ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

1

โครงกำรพฒันำศักยภำพในกำร
ปฏบิติังำนและกลุ่มอำสำสมัคร
สำธำรณสุขและผู้น ำด้ำนสุขภำพ

เพื่อพฒันำศักยภำพกำรท ำงำนด้ำน
สำธำรณสุขพื้นฐำน

       250,000 ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
สำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

2
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุและ
ดูแลด้ำนสวสัดิกำรสุขภำพผู้มีภำวะ
พึ่งพงิ

-เพื่อส่งเสริมสุขภำพของผู้สูงอำยุ 50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3

สมทบกองทนุหลักประกนัสุขภำพในระดับ
ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ต ำบลหนองน้ ำแดง

-เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ

300,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
สำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

4

โครงกำรกอ่สร้ำงเคร่ืองออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง

-เพื่อใช้เปน็สถำนที่ออกก ำลังกำย 100,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
สำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ
2. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    2.3  กำรอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

1

โครงกำรส่งเสริมชุมชนก ำจัดขยะ -เพื่อส่งเสริมกำรคัดแยกขยะ  และกำร
บริหำรจัดกำรขยะ

150,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
สำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
    3.1 กำรพฒันำคุณภำพชีวติของประชำชน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรสงเครำะหผู้์ประสบปญัหำ
ด้ำนสังคม

-เพื่อยกระดับคุณภำพชีวติ 220,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2
โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยัพบิติั
ทำงธรรมชำติ

เพื่อช่วยเหลือผู้สบภยัทำงธรรมชำติ 30,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่

3 ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
3.2 กำรสังคมสงเครำะหเ์ด็ก สตรี คนชรำ และผู้ด้อยโอกำส

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพ ผู้สูงอำยุ -เพื่อเปน็หลักประกันรำยได้ใหก้ับผู้สูงอำยุ 8,496,000    ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2 โครงกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพคนพกิำร เพื่อเปน็หลักประกันรำยได้ใหก้ับผู้พกิำร 2,208,000    ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3
โครงกำรสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์

-เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ 120,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ และ3. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแขง่ขนัของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาดทางการแขง่ขนั 
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมอืงน่าอยู่
4. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านลงเสริมการลงทนุ พาณชิยกรรม และเกษตรกรรม

๔.๑ ส่งเสริมอำชีพใหแ้ก่ประชำชน
ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

1
โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ  -เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร/ประชำชนน ำ

พระรำชด ำริมำใช้ในชีวติประจ ำวนั
30,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2
โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกร/ประชำชนน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงมำปรับใช้

50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3
โครงกำรเพิ่มประสิทธภิำพกำรผลิต
สินค้ำเกษตร

 -เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร

50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

4 โครงกำรส่งเสริมฝึกอบรมอำชีพ  -เพื่อส่งเสริมอำชีพใหก้ับประชำชน 50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที ่6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมอืง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
  5.1กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชนและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรส่งเสริมประชำธปิไตยและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน

-เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 100,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้อง -เพื่อส่งเสริมกำรปกครองในระบอป

ประชำธปิไตย
100,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3 โครงกำรส่งเสริมบทบำทสตรี -เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของสตรี ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

4
โครงกำรจัดต้ังศูนย์พฒันำครอบครัวใน
ชุมชน

-เพื่อส่งเสริมควำมสัมพนัธอ์ันดีภำยใน
ครอบครัว

ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

5
โครงกำรจัดต้ังชมรมผู้พกิำรต ำบล
หนองน้ ำแดง

-เพื่อส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้พกิำร/ผู้ดูแล
คนพกิำร

50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

6
โครงกำรค่ำยอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
ส ำหรับเด็กและเยำวชนต้ำนภยัยำเสพ
ติด

-เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กเยำวชนเปน็คนดี มี
คุณธรรมและหำ่งไกลยำเสพติด

200,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กองกำรศึกษำ

20,000         



ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที ่6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมอืง

5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้งความเข้มแข็งของชุมชนและความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
5.2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทำง
ถนน

 -เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ 60,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2
โครงกำรฝึกอบรม และปฏบิติังำนของ 
อปพร.

-เพื่อส่งเสริมกำรปฏบิติังำนของ อพปร. 20,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3
โครงกำรใหค้วำมรู้ในกำรปอ้งกัน
อัคคีภยัเบื้องต้น

-เพื่อส่งเสริมใหป้ระชำชนสำมำรถปอ้งกัน
อัคคีภยัในเบื้องต้นได้

10,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

4
โครงกำรอบรมกำรปอ้งกันและควบคุม
ไฟปำ่

-เพื่อปอ้งกันกำรเกิดไฟปำ่ 10,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบา้นเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพ
6.1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรใหบ้ริกำรประชำชน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูล
พื้นฐำน

เพื่อจัดเก็บข้อพื้นพื้นฐำน 50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรบริหำรรำชกำร
40,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3
โครงกำรอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง อ ำเภอปำกช่อง

 -เพื่อประชำสัมพนัธง์ำนจัดซ้ือจัดจ้ำง 10,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

4
โครงกำรอุดหนุนงำนรัฐพธิ ี รำชพธิ ี 
อ ำเภอปำกช่อง

เพื่อส่งเสริมควำมจงรักภกัดีของคนในชำติ 20,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

5
โครงกำร 5 ส เพิ่มประสิทธภิำพในกำร
ท ำงำน

-เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรท ำงำน -               ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบา้นเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพ
6.2 กำรบริหำรงำนบคุคลและเพิ่มศักยภำพองค์กร

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สินทรัพย์ -เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพในกำรจัดเก็บรำยได้

780,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง กองคลัง

2
โครงกำรออกใหบ้ริกำรจัดเก็บภำษี  -เพื่อบริกำรประชำชน และเพื่อเพิ่ม

ประสิทธภิำพในกำรจัดเก็บรำยได้
40,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองคลัง

3
โครงกำรจัดอบรมด้ำนระเบยีบ กฎหมำย -เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำน 80,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองคลัง

4
โครงกำรส่งเสริมวนัทอ้งถิ่นไทย

-เพื่อใหต้ระหนักถึงควำมส ำคัญของทอ้งถิ่น
10,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

5 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพของ อบต. -เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำน 250,000       ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

6
โครงกำรจัดอบรมด้ำนระเบยีบ กฎหมำย

-เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำน 40,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

7 ค่ำวสัดุ -เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำวสัดุในกำรปฏบิติังำน 4,989,217    ต ำบลหนองน้ ำแดง ทุกส่วนรำชกำร

8
ทนุกำรศึกษำในระดับ ปริญญำตรี  
ปริญญำโท

-เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำน 50,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ทุกส่วนรำชกำร

9

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนของฝ่ำย
บริหำร ฝ่ำยกำรเมือง  พนักงำนส่วน
ต ำบลลูกจ้ำงพนักงำนจ้ำง

-เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำง 21,121,085  ต ำบลหนองน้ ำแดง ทุกส่วนรำชกำร

10 ค่ำตอบแทน -เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำง 2,270,300    ต ำบลหนองน้ ำแดง ทุกส่วนรำชกำร

11
ค่ำสำธำรณูปโภค -เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำสำธำรณูปโภคในกำร

ปฏบิติังำน
2,816,000    ต ำบลหนองน้ ำแดง ทุกส่วนรำชกำร



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบา้นเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพ
    6.3 กำรพฒันำเทคโนโลยีใหเ้หมำะสมและสอดคล้อง
ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

1
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 24,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

2 ปั้มแช่ไฟฟำ้  จ ำนวน 2 เคร่ือง เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 10,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

3
เคร่ืองตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง จ ำนวน 1 
เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 9,500           ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

4
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับ
ส ำนักงำน

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 16,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง ส ำนักปลัด

5
เคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 
24,000 บทียีู จ ำนนวน 2 เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 64,800         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองคลัง

6
เก้ำอี้ส ำนักงำน ตัวละ 2,500 บำท 
จ ำนวน 10 ตัว

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 27,500         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
กำรศึกษำ

7
ตู้เหล็กบำนทบึ  จ ำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้เก็บเอกสำรทำงรำชกำร 24,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง

กำรศึกษำ

8
โต๊ะท ำงำนส ำนกังำน  จ ำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 7,500           ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง

กำรศึกษำ

9
โต๊ะท ำงำนส ำหรับผู้บริหำรพร้อมเก้ำอี้ 
 จ ำนวน 1 ตัว

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 15,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
กำรศึกษำ

10
เตียงฟำวล์เลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ก 
จ ำนวน 1 เตียง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 26,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
กำรศึกษำ

11
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับ
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 16,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
กำรศึกษำ

12
เคร่ืองเล่นสนำม จ ำนวน 1 ชุด เพื่อพฒันำพฒันำกำรของเด็ก 16,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง

กำรศึกษำ



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบา้นเมือง

6 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพ
    6.3 กำรพฒันำเทคโนโลยีใหเ้หมำะสมและสอดคล้อง
ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

13

เคร่ืองตรวจหำเปอร์เซ็นต์เม็ดเลือด 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 80,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กอง
สำธำรณสุข

และส่ิงแวดล้อม

14
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล *  จ ำนวน 1 เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 21,000         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองช่ำง

15
รถยนต์บรรทกุขนำด 6 ตัน 6 ล้อ 
แบบกระบะเททำ้ย ติดต้ังเครนไฮดรอลิก

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 3,000,000    ต ำบลหนองน้ ำแดง กองช่ำง

16
เคร่ืองปรับอำกำศ ชนิดแขวน ขนำด 
24,000 บทียีู จ ำนนวน 2 เคร่ือง

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำน 64,800         ต ำบลหนองน้ ำแดง กองช่ำง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเปน็ศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน
7.1 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเทำ้ ทำงระบำยน้ ำ 

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1
โครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำงสำยวชิรำ-
เขำวง (กลุ่มหนองขมิ้น) หมู่ที่ 1 บำ้น
หนองน้ ำแดง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 495,100       หมู่ที่ 1 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

2

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสำยมอกะหำด-วชิรำ-สีมำ
มงคล  (ช่วงสวนน้อยหน่ำ) หมู่ที่ 1 
บำ้นหนองน้ ำแดง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 493,600       หมู่ที่ 1 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

3
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนสำยวชิรำ-ถ้ ำไก่แก้ว  หมู่ที่ 
1 บำ้นหนองน้ ำแดง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 493,600       หมู่ที่ 1 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

4
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสำยวชิรำ-สักภเูดือน  หมู่ที่ 
1 บำ้นหนองน้ ำแดง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 493,600       หมู่ที่ 1 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

5
โครงกำรเสริมผิวทำงลำดยำง สำยวงษ์
เกษตร (หน้ำโรงช้อน-สีมำมงคล) หมู่ที่
 2 บำ้นวงษเ์กษตร

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 454,900       หมู่ที่ 2 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

6
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยหน้ำโรงงำนกรอบรูป หมู่ที่ 
2 บำ้นวงษเ์กษตร

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 491,600       หมู่ที่ 2 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

7
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำย
โปง่กระสัง-เขำจันทร์ (กลุ่มบำ้นนำย
แสวง) หมู่ที่ 3 บำ้นเขำวง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 478,000       หมู่ที่ 3 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเปน็ศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๘
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำย
วชิรำ-เขำวง (กลุ่มปรีชำ) หมู่ที่ 3 บำ้น
เขำวง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 478,000       หมู่ที่ 3 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

9
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำย
เขำแคบ หมู่ที่ 5 บำ้นหนองมะกรูด

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 944,100       หมู่ที่ 5 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

10
โครงกำรเสริมผิวถนนลำดยำง สำยสักภู
เดือน หมู่ที่ 6 บำ้นโปง่กระสัง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 489,800       หมู่ที่ 6 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

๑๑
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบำ้นนำงหนำ หมู่ที่ 7 บำ้น
ไทยเดิม

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 460,200       หมู่ที่ 7 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

12
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบำ้นนำยสะอำด หมู่ที่ 7 
บำ้นไทยเดิม

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 120,900       หมู่ที่ 7 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

13
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบำ้นสวำ่ง หมู่ที่ 7 บำ้นไทย
เดิม

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 360,900       หมู่ที่ 7 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

๑๔
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตรอกขี้เถ้ำ  หมู่ที่ 7 บำ้นไทยเดิม

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 478,100       หมู่ที่ 7 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

15
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ไทยเดิม-มิตรภำพ (ตลำด
จ ำลอง) หมู่ที่ 7  บำ้นไทยเดิม

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 493,600       หมู่ที่ 7 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

7.1 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเทำ้ ทำงระบำยน้ ำ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเปน็ศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑๖
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยวดัปำ่อ ำนวยผล หมู่ที่ 8 
บำ้นไทรทอง

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 385,800       หมู่ที่ 8 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

17
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำย
ธำรมงคล (สำยหลัก) หมู่ที่ 9 บำ้นธำร
มงคล

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 1,912,600    หมู่ที่ 9 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

18
โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง สำย
ธำรมงคล-ไร่แสงดำว  หมู่ที่ 9 บำ้น
ธำรมงคล

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 643,800       หมู่ที่ 9 ต ำบลหนอง
น้ ำแดง

กองช่ำง

19
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยคลองชัย 1  หมู่ที่ 10 บำ้น
คลองชัย

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 498,200       หมู่ที่ 10 ต ำบล
หนองน้ ำแดง

กองช่ำง

๒๐
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยคลองชัย 5  หมู่ที่ 10 บำ้น
คลองชัย

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 498,200       หมู่ที่ 10 ต ำบล
หนองน้ ำแดง

กองช่ำง

21
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยภหูนิสวย-ถ้ ำโพธิท์อง หมู่ที่ 
11 บำ้นมอกะหำด

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 475,000       หมู่ที่ 11 ต ำบล
หนองน้ ำแดง

กองช่ำง

22
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยมอกะหำด-ไทยเดิม หมู่ที่ 
11 บำ้นมอกะหำด

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 493,800       หมู่ที่ 11 ต ำบล
หนองน้ ำแดง

กองช่ำง

7.1 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเทำ้ ทำงระบำยน้ ำ 



- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเปน็ศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒๓
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ซอยพระโส 1 (กลุ่มบำ้นตำ
จ๋อง) หมู่ที่ 11 บำ้นมอกะหำด

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 480,800       หมู่ที่ 11 ต ำบล
หนองน้ ำแดง

กองช่ำง

24
โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยครูแจ๋ม หมู่ที่ 11 บำ้นมอ
กะหำด

-เพื่อใหถ้นนได้มำตรฐำน 480,800       หมู่ที่ 11 ต ำบล
หนองน้ ำแดง

กองช่ำง

7.1 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเทำ้ ทำงระบำยน้ ำ 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท ในเขตจังหวัดที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเปน็ศูนย์กลางความเจริญภาคอีสาน และรองรับประชาคมอาเซียน

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน

ล ำดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เงินอุดหนุนกำรไฟฟำ้ส่วนภมูิภำค อุดหนุนกำรไฟฟำ้ส่วนภมูิภำค 500,000       อบต.หนองน้ ำแดง ส่วนโยธำ

โดยขยำยเขตไฟฟำ้หรือติดต้ังโคมไฟฟำ้
สำธำรณะ หมู่ที่ 1-11 หรือกำรอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับกำรไฟฟำ้

7.2 กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำระบบไฟฟำ้  









   
















































