
  แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันทักษะของ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 40,000 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานวันเด็กศูนย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 30,000 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี กอง

พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 20,000 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี กอง

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาฯ

4 โครงการป้องกันเด็กจมน้้าใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 50,000 พ้ืนท่ี กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

5 โครงการฝึกอบรมการดูแล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 5,000 พ้ืนท่ี กอง

สุขภาพปากและฟันของเด็ก ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

เล็ก

6 โครการพัฒนาศักยภาพคณะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 10,000 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี กอง

กรรมการบริหารศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ

เด็กเล็ก

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
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  แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมระบบประ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 10,000 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี กอง

กันคุณภาพภายใน ศพด. การศึกษาฯ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 1,234,800 ศพด.ในเขตพ้ืนท่ี กอง

ในการบริหารการจัดสถาน การศึกษาฯ

ศึกษา

9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 250,000 ศพด. กอง

เล่นสนามของ ศพด.ดงค้า บ้านดงค้า การศึกษาฯ

10 โครงการฝึกอบรมเข้าค่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 35,000 พ้ืนท่ี กอง

เยาวชน ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 20,000 พ้ืนท่ี กอง

เด็กและเยาวชน ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
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  แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขันกีฬาภายใน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฯ 70,000 พ้ืนท่ี กอง

พ้ืนท่ี ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

2 โครงการจัดต้ังวงดนตรีพ้ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฯ 20,000 พ้ืนท่ี กอง

บ้าน(จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

ดนตรีพ้ืนบ้านภาคอีสาน)

3 โครงการจัดงานประเพณีลอย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฯ 50,000 พ้ืนท่ี กอง

กระทง ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

4 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฯ 5,000 พ้ืนท่ี กอง

สงกรานต์ ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฯ 10,000 พ้ืนท่ี กอง

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ต้าบลโพนงาม การศึกษาฯ

6 โครงการอนุรักษ์ประเพณีรด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าโครงการฯ 40,000 พ้ืนท่ี กอง

น้้าขอพรผู้สูงอายุ ต้าบลโพนงาม สวัสดิการสังคม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
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  แบบ ผด.02

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และนันทนาการ

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงานรับ

ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการฯ ท่ีท้าการ 50,000 พ้ืนท่ี อ้าเภอ

การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ปกครองอ้าเภอหนองหาน ต้าบลโพนงาม หนองหาน

และประเพณีแหล่งมรดกโลก

บ้านเชียง ประจ้าปี 2563
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พ.ศ. 2562 พ.ศ.  2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   
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