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     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศใช้
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

                                                             
               (นายวิชัย  จำปาทิ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 



คำนำ 

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ตามหมวด 5  ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน
ดำเนินการ ดังนี้ (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น       
(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณ
จากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ
และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น   

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น    
และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  

             ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง 
                                                                        12 ตุลาคม 2563    
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ส่วนที ่1 
บทนำ 

            1.1  บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้
แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการ
ประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน / โครงการในแผนการ
ดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 ข้อ 26 , 27) ได้กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชน
ในทอ้งถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตอ้งปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น 

                   ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น” 

          แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนนิงาน                                                                
แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล  ดังนั้น
แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้       
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1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan) 
2. จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และ 

แสดงถึงการดำเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลห้วยแอ่ง   

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ 

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน 
3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ 
4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่าง ๆ 
7. เพ่ือกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตำบล 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีการดำเนินการจริง
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และ
โครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน
พ้ืนที ่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด / อำเภอ แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง  ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
เคา้โครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่  1   บทนำ 
ส่วนที ่  2   บัญชี โครงการ / กิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ

ประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งประจำปีงบประมาณ เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นไป 

ตามเปา้หมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาไดท้ันท่วงที 
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้ 

งบประมาณเปน็ไปอยา่งคุม้ค่าและประหยัด 
 

จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
รวบรวมโครงการ / กิจกรรม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ท าร่างแผนการด าเนินการ 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเหน็ชอบ 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอืน่ 



แบบ ผด.01 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินงำน โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.35 2,053,200 12.18

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.53 617,300 3.66

รวม 5 5.90 2,670,500 15.84

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมเกษตรปลอดสำรพิษ

     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -

     2.2 แผนงานการเกษตร 3 3.53 65,000 0.39

รวม 3 3.53 65,000 0.39

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง

     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - -

     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 8 9.41 180,000 1.07

     3.3 แผนงานงบกลาง 6 7.06 6,817,600 40.43

     3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 9.41 800,000 4.74

     3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.53 100,000 0.59

     3.6 แผนงานสาธารณสุข 10 11.76 464,000 2.75

รวม 35 41.18 8,361,600 49.59
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ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงกำร 
2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด/กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

ส านักปลัด/กองสวัสดิการสังคม

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองสาธารณสุข



แบบ ผด.01 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินงำน โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และฟ้ืนฟู

    อำรยธรรม

     4.1 แผนงานการศึกษา 9 10.59 1,914,830 11.36

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.35 185,000 1.10

     4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 2.35 130,000 0.77

     4.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 20 23.53 3,319,800 19.69

     4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 5.88 130,000 0.77

     4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -

     4.7 แผนงานการเกษตร - - - -

รวม 38 5,679,630 33.68

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - -

     5.2 แผนงานการเกษตร 3 3.53 65,000 0.39

     5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.18 20,000 0.11

     5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - -

รวม 4 4.71 85,000 0.50

รวมท้ังส้ิน 85 100.00 16,861,730 100.00
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ยุทธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

ส านักปลัด

กองการศึกษา

ส านักปลัด/กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด

กองส่งเสริมการเกษตร

กองสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม



  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 1,953,200 ต าบลห้วยแอ่ง กองช่าง

ดังต่อไปน้ี

1.1 โครงการก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคภายในต าบลห้วยแอ่ง 50,000 ต าบลห้วยแอ่ง

1.2 โครงการก่อสร้าง และปรับปรุงลาน ก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร 200,000 องค์การบริหาร

คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารส านักงาน ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง

1.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านหมากหญ้า 200,000 บ้านหมากหญ้า

เหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านหมากหญ้า ตามแบบแปลน  หมู่ท่ี 6

จุดท่ี 1 ช่วงท่ี 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 30 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร

จุดท่ี 1 ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 20 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร

จุดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร 

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด
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2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ / กิจกรรม

ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงสาธารณูปโภคภายในต าบลห้วยแอ่ง



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1.4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL  200,000 บ้านหมากหญ้า

เหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน 5LL หมู่ท่ี 1 บ้านดอนไฮ กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หมู่ท่ี 6

หมู่ท่ี 1 บ้านดอนไฮ เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านนายประไมล์ - ล าห้วยแอ่ง  89,000 บ้านท่างาม

เหล็กแยกบ้านนายประไมล์ - ล าห้วย หมู่ท่ี 4 บ้านท่างาม หมู่ท่ี 4 

แอ่ง หมู่ท่ี 4 บ้านท่างาม ตามแบบ กว้าง 5 เมตร ยาว 13 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 65 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 200,000 บ้านโคกล่าม

เหล็ก ถนนรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านโคกล่าม กว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร  หมู่ท่ี 5 

บ้านโคกล่าม หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.7 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 บ้านโสทอน 100,000 บ้านโสทอน

เหล็กเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณ  หมู่ท่ี 10 

บ้านโสทอน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.8 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 บ้านโด 100,000 บ้านโด หมู่ท่ี 3

เหล็กเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 3 บ้านโด กว้าง 10 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือปริมาณ 

พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร
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พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1.9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านโสทอน  100,000 บ้านโสทอน

หินลูกรัง หมู่ท่ี 10 บ้านโสทอน กว้าง 3 เมตร ยาว 667 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ  หมู่ท่ี 10 

ปริมาณหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร   

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านโด  100,000 บ้านโด หมู่ท่ี 3

หินลูกรัง หมู่ท่ี 3 บ้านโด กว้าง 3 เมตร ยาว 667 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ 

ปริมาณหินลูกรัง ไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร   

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.11 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายกิตติ ค าทุย - นายพูล  200,000 บ้านห้วยแอ่ง

เสริมเหล็ก สายบ้านนายกิตติ ค าทุย - โสกชาตรี หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยแอ่ง กว้าง 3.5 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 หมู่ท่ี 9

นายพูล โสกชาตรี หมู่ท่ี 9 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 367.5 ลูกบาศก์เมตร

บ้านห้วยแอ่ง พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.12 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหอประปา - บ้านนาย   200,000 บ้านท่าส าราญ

เสริมเหล็กจากหอประปา - บ้านนาย สมประสงค์ หมู่ท่ี 7 บ้านท่าส าราญ กว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร  หมู่ท่ี 7

สมประสงค์ หมู่ท่ี 7 บ้านท่าส าราญ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร

พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.13 เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(K) ชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับค่า k)  80,000 องค์การบริหาร

ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ว 2055 ปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

วันท่ี 14 มิถุนายน 2559 เร่ืองการก าหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขประเภท

งานก่อสร้างสูตรวิธีการค านวนท่ีใช้กับสัญญาารปรับลดค่าได้(ค่าK)
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

1.14 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่าย จ้างควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ 67,100 องค์การบริหาร

ให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภาย ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีจ้าง ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

นอก เพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงก่อสร้าง เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 5 วรรคหน่ึง 

และ มาตรา 90 วรรคสอง

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น 100,000 องค์การบริหาร กองช่าง

การจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของกรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้

ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติดังน้ี

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ

  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

3 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 80,000 องค์การบริหาร กองช่าง

3.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพ 60,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานส้ินเปลือง หมดไป

หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปน้ี  

1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

2. รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

3. รายจ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกัน

ภัย ค่าติดต้ัง เป็นต้น

โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดังน้ี   

(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน   

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน

ไม่ยืนนานหรือเม่ือน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถ

ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า ดังน้ี ไมโครโฟน 

ขาต้ังขาต้ังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า เคร่ืองวัดแรง

ดัน มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เคร่ืองประจุไฟฟ้า ฯลฯ  

(2) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี

ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสาย

ไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า รีซีสเตอร์ มูฟว่ิงคอยส์คอมเดนเซอร์ ขา

หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 

(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการ
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังน้ี ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง

วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  

3.2 วัสดุก่อสร้าง จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ 20,000

4 ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 26,300 องค์การบริหาร กองช่าง

4.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 22,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

งานประมวลผล

4.2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 4,300

ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (Ink Tank Printer)

5 อุดหนุนส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม 511,000 หมู่ท่ี 2 ,4 ,8 กองช่าง

5.1 อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 2                            200,000

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 2 - หน้าบ้านนายไสย หาสีโน - บ้านนายกมล หายหัตถี   

และ หน้าบ้านนายวรรณชัย ค าเบ้าเมือง - หน้าโรงไม้   

5.2 อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 4                            111,000

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 4 - นานางละมัย  ค านวณอินทร์ - นานายบุญมี ศรีภูชน  

5.3 อุดหนุนการไฟฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 8                            200,000

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี 8 - สายคลองชลประทาน 003 
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ



  แผนงานการเกษตร

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 30,000 องค์การบริหาร กองส่งเสริม

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง การเกษตร

(ทฤษฎีใหม่) ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการค่าจ้างเหมาบริการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ

7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืช ด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพรอันเน่ืองมาจากพระราช 30,000 ต าบลห้วยแอ่ง กองส่งเสริม

สมุนไพรอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ด าริฯโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นการจัดโครงการ การเกษตร

ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์

ป้ายรณรงค์  ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 

8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น 5,000 องค์การบริหาร กองส่งเสริม

การจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของกรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรง ส่วนต าบลห้วยแอ่ง การเกษตร

งานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้

ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเอง ให้ปฏิบัติ ดังน้ี

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 

- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือส่ังการ
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น  5,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

การจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณี ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อม

แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังน้ี                            

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ   

10 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด าเนินงานฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ โดยมีค่าใช้  30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ือง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครง

การ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

11 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ด าเนินงานฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 10,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ ค่าหนัง

13

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

สือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

12 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า ด าเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยมีค่าใช้จ่าย 30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ชุมชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ือง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ี

ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

ในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

14

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

13 โครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและ ด าเนินงานส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในชุมชน โดยมีค่าใช้  30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ส่ิงประดิษฐ์ในชุมชน จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ือง ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิง

ท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู  

งาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย

โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ด าเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและสืบสานประเพณี โดยมีค่าใช้ 40,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

และสืบสานประเพณี จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม และอุปกรณ์  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเคร่ือง 

ด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น  

ในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ   

15 โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ด าเนินงานอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย 20,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า

15

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ใช้จ่ายในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ   

16 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและ ด าเนินงานอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสโดยมีค่าใช้จ่าย  15,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิง

พิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง 

และเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย  

อ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  

  แผนงานงบกลาง

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

17 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยแอ่ง 20,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

18 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   5,024,400 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

19 เบ้ียยังชีพคนพิการ จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 1,243,200 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

จัดสวัสดิการเบ้ียยัง

ชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์   150,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

21 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  80,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

22 ส ารองจ่าย ด าเนินงานกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทาปัญหาความ 300,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน และในการช่วยเหลือองค์กร ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัย

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

23 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของพนักงาน ด าเนินการจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานของทีมกู้ชีพ ท่ีไม่ได้เป็นพนัก 540,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

กู้ชีพ งานส่วนต าบล ท่ีได้รับค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีในการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติ  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

เหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฯลฯ จ านวน 6 ราย 

24 โครงการจัดต้ังระบบการแพทย์ ด าเนินงานฝึกอบรมจัดต้ังระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล (EMS) 20,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ฉุกเฉินประจ าต าบล (EMS) โดยการเพ่ิมศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมใน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

การปฏิบัติงาน

25 โครงการจัดหาเคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติ ด าเนินการจัดหาเคร่ืองแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. เจ้าหน้าท่ี 20,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

การสมาชิก อปพร.

กู้ชีพกู้ภัยของ อบต.

ห้วยแอ่ง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

26 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ด าเนินงานฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  20,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ฝึกอบรม  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ
ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท าโครงการในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

27 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ ด าเนินงานฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและ  20,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด
อัคคีภัย บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศ 
นียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน 
การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ า
เป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

28 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด าเนินงานเก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง  50,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล เทศกาลวันส าคัญต่างๆ ฯลฯ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ   
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โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

29 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็น 50,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด
การจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณี ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์
สินเองให้ปฏิบัติดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

30 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 80,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด
30.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือใช้ในงานป้องกันและบรรเทา 60,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

สาธารณภัย เช่น ถังเก็บเช้ือเพลิง ถุงมือ,รองเท้า,ส าลี,ผ้าพันแผล,
แอลกอฮอล์ และวัสดุต่างๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ

30.2 วัสดุอ่ืน จัดซ้ือวัสดุต่าง ๆ ส าหรับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์ และรถกู้ชีพกู้ภัย  30,000
ของอบต. ฯลฯ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

31 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ด าเนินงานชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน เพ่ืออบรมและ 20,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

อย่างย่ังยืน รณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ท้ังในส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ท้องถ่ินด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในลักษณะ

บูรณาการ  โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ

เยาวชนนอกสถานศึกษา ประกอบแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพ
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พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ติด พ.ศ. 2561 โดยค านึงถึงสถานะการคลัง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนา 

คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือส่ังการ

32 โครงการปกป้องสถาบัน ด าเนินงานป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือจัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญ- 60,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ลักษณ์เน่ืองในวันส าคัญของชาติ และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกับพิธีการค่าใช้ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ เช่น การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้

ซ่ึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ

ของประชาชน ชาวไทยท้ังชาติ การจัดฝึกอบรม ประชุมช้ีแจงท าความ  

เข้าใจเพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมาน

ฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างความรู้รัก

สามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึก

อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าสมนา

คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
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และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึก

อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าสมนา

คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

33 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ท้ังในส่วนท่ีองค์กรปกครอง 20,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองหรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในลักษณะ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

บูรณาการ โดยค านึงถึงสถานะการคลัง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า

ใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด

และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนีย

บัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้ 

จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

34 ค่าจ้างเหมาบริการ ด าเนินการเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการต่าง  ๆดังน้ี ค่าถ่ายเอก 60,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

สาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายใน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

การด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมา

บริการอ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ

ต่างๆ ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณี  5,000

เป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุง

รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังน้ี

 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  

36 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 102,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

36.1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ 100,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน

นาน ส้ินเปลืองหมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง 

รายจ่ายดังต่อไปน้ี

(1) ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง 

- ได้แก่ ส่ิงของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป 

แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันไม่คงสภาพเดิม ดังน้ี 

ทรายอะเบท วัคซีน ส าลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์  
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยางลูกยาง หลอดแก้ว ถึงมือ กระดาษกรอง  

จุกต่างๆ ฯลฯ

- ค่าจัดซ้ือเคมีภัณฑ์ ทรายเคลือบสารเทมีฟอส สารไบโอแบท น้ ายาต่างๆ

ก าจัดลูกน้ า

- ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมีส าหรับพ่นหมอกควันและสารเคมีก าจัดยุงควบคุม

โรคไข้เลือดออก

- ค่าจัดซ้ือวัคซีนเพ่ือควบคุมฌรคพิษสุนัขบ้า

- ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ น้ ายาเคมีและยาฆ่าเช้ือต่าง  ๆ

ส าหรับควบคุมป้องกันโรคระบาดและโรคระบาดอุบัติใหม่ในคนและสัตว์

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ 

36.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  เมาส์ คีย์บอร์ด หมึกพิมพ์ เป็นต้น  2,000

- ตามระเบียบและหนังสือส่ังการ

37 อุดหนุนเอกชน ดังต่อไปน้ี อุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 215,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

37.1 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครง อุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 10,000

การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค สุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

37.2 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูล 5,000

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม

โครงการสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  
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สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ

รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธานฯ

37.3 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-10 ในการด าเนินงานตาม 200,000

ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-10 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ     

38 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 20,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

39 โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด ด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอุบัติใหม่  20,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

อุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 เช่น โควิด-19 เป็นต้น ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ     

40 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านการ ด าเนินงานอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านการส่งเสริมสุขภาพประจ า 20,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

ส่งเสริมสุขภาพประจ าหมู่บ้าน หมู่บ้าน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ

41 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ด าเนินงานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 10,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบ้า - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

42 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ ด าเนินงานอบรมให้ความรู้เร่ืองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 10,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม

   แผนงานการศึกษา

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

43 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ด าเนินการเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา 510,000 องค์การบริหาร กองการศึกษา
บุคคลในการปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว ค่าจ้างเหมาท่ัวไป ค่าจ้างเหมา ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
ท าความสะอาดส านักงานค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่ารับ
วารสาร ค่าจ้างเหมาจัดท าของ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ค่า
จ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้าย ค่าเบ้ียประกันภัย หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆท่ีเข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทน้ี ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปาฯ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าติดต้ัง
เคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ   

44 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  10,000 องค์การบริหาร กองการศึกษา
ด าเนินการเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อม
แซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังน้ี
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 
45 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 20,000 องค์การบริหาร กองการศึกษา

45.1 วัสดุกีฬา จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ฯลฯ  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ
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โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

46 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา ด าเนินงานประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

เด็กเล็ก และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   ขององค์การบริหาร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

47 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัด การเรียน 130,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) การสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง(เงิน ขององค์การบริหาร

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

รายหัว) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนเด็กนักเรียน 68 คน เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700

บาท/คน เป็นเงิน 130,900 บาท   

48 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 46,330 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ (ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม ขององค์การบริหาร

การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่า พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จ านวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษา

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กนักเรียน 41 คน ดังน้ี 

1) ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200บาท/ปี จ านวน 41 คน เป็นเงิน 

 8,200 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี จ านวน 41 คน เป็นเงิน 

 8,200 บาท

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จ านวน 41 คน   

เป็นเงิน 12,300 บาท
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จ านวน 41 คน   

เป็นเงิน 17,630 บาท 

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ

49 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี ขององค์การบริหาร

เป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา

ทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังน้ี

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 

(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  

50 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 449,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

50.1 วัสดุงานบ้านงานครัว จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุท่ีใช้ท าความสะอาด เช่น   5,000 ขององค์การบริหาร

แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพ้ืน ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง ถาด กระติก ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

น้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง แปรงสีฟัน สบู่ หมอน ท่ีนอน ผ้าห่ม และอ่ืนๆท่ี

จ าเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ

50.2 ค่าอาหารเสริม (นม) (1) อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน 444,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ต าบลห้วยแอ่ง   ขององค์การบริหาร

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนส าหรับ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
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พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ต าบลห้วยแอ่ง  จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน

เด็กนักเรียน 77 คน จ านวน 260 วัน  

(2) อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนส าหรับ

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) จ านวน 3 แห่ง เด็กนักเรียน 172 คน     

จ านวน 260 วัน

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ  

51 อุดหนุนส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สพฐ.) 688,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

51.1 อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน  ขององค์การบริหาร

การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ศึกษา(อาหารกลางวัน)โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา    ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ (สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ, โรงเรียนบ้าน

ศึกษา (สพฐ.) โดท่างาม, โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส าราญ) อัตราม้ือละ 20 

บาทต่อคน จ านวน 200 วัน  

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

52 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ด าเนินงานจัดท าเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 5,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

/ต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ท้องถ่ิน ประชุมประชาคมท้องถ่ิน ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
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โครงการ / กิจกรรม
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โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

คณะท างานต่างๆเก่ียวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

การจัดท าแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน

และสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัด

ท าเป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินและกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 

การใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ  

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ   

53 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักย ด าเนินงานอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร /สมาชิกอบต./ 180,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ภาพผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงาน พนักงานส่วนต าบล ของ อปท. เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ส่วนต าบล ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าท่ีพัก 

ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ   

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

54 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน โดยมีค่า 30,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ประชาชนท่ัวไป ต้านยาเสพติด ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ว่างและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ได้แก่ ค่าเช่าหรือค่า

29

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ

รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

เตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม

การแข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท าเกียรติบัตรหรือ

ประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือ 

เป็นการประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ผู้ชนะการแข่ง 

ขันค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆเช่น การจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวน กีฬา

สาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี ได้แก่ 

ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ

อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน เช่น เคร่ือง

เสียง เวที ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปา เป็นต้น 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

55 โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณี ด าเนินงานสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 100,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

บุญบ้ังไฟ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่า

เก่ียวข้อง ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง เคร่ืองเสียง 

เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น 

กระแสไฟฟ้า น้ าประปา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ 

ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการ

ประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล

ท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าจ้าง
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โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

เหมาท าป้ายโฆษณาหรือส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ในการจัดงาน 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือส่ังการ 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

56 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ ด าเนินงานให้ได้มาซ่ึงบริการต่างๆ ดังน้ี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 400,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดส่ิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเก่ียวกับ

การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบ้ียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการ

อ่ืนๆ ท่ีเข้าลักษณะรายจ่ายประเภทน้ี ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังประปาฯ 

ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ 

57 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ด าเนินการรับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเล้ียงรับรองขององค์กร 50,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ปกครองส่วนท้องถ่ิน) โดยแยกเป็น ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 5,000 บาท   

(2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการ จ านวน 40,000 บาท ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมายหรือ
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พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ตามระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถ่ิน โดยยอด

เงินท่ีต้ังจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรอง ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้

แนบบัญชีลายมือช่ือจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็น

หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในการด าเนิน

งานเป็นผู้รับรองการจ่าย ข้อ (1) และ (2) ด าเนินการตามหนังสือส่ังการ 

(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี จ านวน 5,000 บาท

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือวันส าคัญ

ต่างๆของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายหรือค าส่ังของ

อ าเภอ จังหวัด รัฐบาล หรือตามภารกิจอ านาจหน้าท่ี

58 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ด าเนินงานในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณา  100,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

จักร เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าบริการจอดรถ  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน

ค่าลงทะเบียนต่างๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน

จ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราช

การเพ่ือประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือส่ังการ

59 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ด าเนินงานเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง ตามท่ีกฎหมาย 500,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ก าหนด อีกท้ังให้ความให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
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ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าท่ีและการ

มีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก

วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้

จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยา

กร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า

ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 

60 ค่าต่อสัญญาเว็บไซด์ ด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 8,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ห้วยแอ่ง ในการใช้เป็นช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์องค์กร เช่น ค่า  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

เช่าพ้ืนท่ีหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ฯลฯ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 

61 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประ- 30,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ จ าและพนักงานจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

พนักงานจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง สถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย 

โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 
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โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

62 โครงการวันท้องถ่ินไทย ด าเนินงานการจัดงานวันท้องถ่ินไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  30,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ประจ าปี 2564 เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการท าบุญ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

เล้ียงพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ   

63 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ี ด าเนินงานโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสร้างความผูกพันใน 10,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

สร้างความผูกพันในองค์กร เพ่ือพัฒนา องค์กรเพ่ือพัฒนาการบริหารงานและสร้างแรงจูงใจในการท างาน โดย ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

การบริหารงานและสร้างแรงจูงใจในการ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุป- 

ท างาน กรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่าย  

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยา 

กร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่า

ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

64 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยม ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กรหรือ OD เพ่ือ 10,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

องค์กรหรือ OD เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล ลูก ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงาน จ้างประจ า พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต.ห้วย

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง แอ่ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน

และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต. และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่า

ห้วยแอ่ง ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัม

พันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 
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ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

65 โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ 10,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าท่ี บุคลากรเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยจ่ายเป็น ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ท้องถ่ิน เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ค่าถ่าย  

เอกสารค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ

สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี 

จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 

66 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย ด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายข้อบังคับของกฎหมายท่ี 10,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียว ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

จริยธรรม และธรรมาภิบาล กับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่า

พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่า

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ 

ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ 

67 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  100,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ส่วนกรณี ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุง

รักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังน้ี 

(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2) ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ  

68 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 245,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

68.1 วัสดุส านักงาน ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 100,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันส้ัน เช่นกระดาษ เคร่ืองเขียน กระดาษอัดส าเนา กระดาษ

พิมพ์ดีด หมึกโรเนียว กระดาษแฟกซ์ กระดาษคาร์บอน ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จาก 

การซ้ือหรือจ้างพิมพ์ ตลอดจนน้ าด่ืมส าหรับการปริการประชาชน ฯลฯ 

ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค

รัฐ พ.ศ. 2560

68.2 วัสดุงานบ้านงานครัว ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามกติท่ี 10,000

มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน 

ระยะเวลาอันส้ัน เช่น แปรงไม้กวาด ถังขยะ ผงซักฟอก แก้วน้ า น้ ายา 

ล้างจาน กระดาษช าระ ส าหรับห้องสุขาน้ ายาดับกล่ิน ฯลฯ ถือปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2558

68.3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 120,000
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันส้ัน เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ถือ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 

พ.ศ. 2558 

68.4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ด าเนินการจัดซ้ือส่ิงของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 15,000

ท่ีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันส้ันเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ส าหรับเคร่ืองคอม

พิวเตอร์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล แผ่นวงจรอิเลคทรอ

นิกส์(Card memory Chip) เมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วงส าหรับคอม

พิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน

20,000 บาท ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

69 ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 1,482,800 องค์การบริหาร ส านักปลัด

69.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยแยกเป็น 408,500 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

งานประมวลผล 1. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู ราคาเคร่ืองละ  

48,100 บาท จ านวน 5 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 240,500 บาท 

2. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือ

แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ราคาเคร่ืองละ 21,000 บาท จ านวน 
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

8 เคร่ือง รวมเป็นเงิน 168,000 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 

69.2 ชุดโต๊ะท างานผู้บริหาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเล่ือน จ านวน 2 หลัง ราคาตามท้อง  13,000

ตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

69.3 ตู้เก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเล่ือน จ านวน 2 หลัง ราคาตามท้อง 10,000

ตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

69.4 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 110 1,025,000

กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ จ านวน 1 คัน  

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี                                    

(1) เป็นกระบะส าเร็จรูป                      

(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประตู  

(3) เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ

(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต    

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2562 

69.5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง 22,000

งานประมวลผล ราคา 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังน้ี

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 

1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
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ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ

2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ  

(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 

8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  

1 TB หรือ  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 

จ านวน 1 หน่วย

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/

1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ 

Bluetooth 

69.6 เคร่ืองพิมพ์ฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank   4,300

Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
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รายละเอียดของ พ.ศ. 2563โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2564

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- เป็นเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)

 จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 

19 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาทีPrinter) จ านวน 1 เคร่ือง

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง

70 ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมิน จ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ และประเมิน 25,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ผลหรือพัฒนาระบบ ความพึงพอใจ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

71 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม สนับสนุนจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 25,000 องค์การบริหาร ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ปกครองส่วนท้องถ่ิน - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2560  

 ตามความในข้อ 19

72 โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์การจัด ด าเนินงานโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโดยจ่ายเป็น 5,000 องค์การบริหาร กองคลัง

เก็บภาษี ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ปิดค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 
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โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม

พ.ศ. 2564



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่า

เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรับการ

จัดท าโครงการ

73 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็น  7,000 องค์การบริหาร กองคลัง

การจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณี ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์

สินเองให้ปฏิบัติดังน้ี

(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย

(2)  ค่าส่ิงของท่ีซ้ือมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ  

74 ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ 257,000 องค์การบริหาร กองคลัง

74.1 ค่าไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะหรืออาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแล 200,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ 

74.2 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ค่าน้ าประปาในส านักงาน/ในท่ีสาธารณะหรืออาคารสถานท่ีท่ีอยู่ใน 10,000

ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ 

74.3 ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าธรรมเนียม 5,000

การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(GFMIS) ซ่ึงเป็นไปตามหนังสือส่ังการ
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พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2563

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

74.4 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าวิทยุ 42,000

ส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง

อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบ้ิลทีวี ค่าเช่าช่อง

สัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้

ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช้บริการ

- เป็นไปตามหนังสือส่ังการ 

75 ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ 15,000 องค์การบริหาร กองคลัง

75.1 ตู้เก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บานเล่ือน จ านวน 3 หลัง ราคาตามท้อง  15,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง

ตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

76 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย ด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่าย 30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ือง ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติด  

ต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครง
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โครงการ / กิจกรรม
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โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

การ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือส่ังการ   

77 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด าเนินงานฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ โดยมีค่าใช้  30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ือง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครง

การ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

78 โครงการฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ด าเนินงานฝึกอบรมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 10,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และส่ิงพิมพ์ ค่าหนัง

สือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
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รายละเอียดของ พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม



ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

79 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า ด าเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโดยมีค่าใช้จ่าย 30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

ชุมชน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุเคร่ือง  ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ี

ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดู

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ

80 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนต าบลห้วยแอ่ง โดยมีค่า 30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

เยาวชนต าบลห้วยแอ่ง ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ   ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการอบรม 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือส่ังการ
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โครงการ / กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน
   แผนงานการเกษตร
ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

81 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี จัดซ้ือวัสดุประเภทต่าง ๆ 5,000 องค์การบริหาร กองส่งเสริม
81.1 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุการเกษตร เช่น พันธ์ุไม้ ปุ๋ย จอบ เสียบ และอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ  5,000 ส่วนต าบลห้วยแอ่ง การเกษตร

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  
82 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิม ด าเนินงานโครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีค่าใช้จ่าย 30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ

พระเกียรติ ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม
เกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ 
ค่าน้ าด่ืมน้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ

83 โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาส่ิงแวด ด าเนินงานโครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาส่ิงแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่าย 30,000 องค์การบริหาร กองสวัสดิการ
ล้อม ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง สังคม

เกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์
ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการจัดโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ

  แผนงานสาธารณสุข
ท่ี งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

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

84 โครงการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ ด าเนินงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย  20,000 องค์การบริหาร กองสาธารณสุข
ขยะมูลฝอย - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ และหนังสือส่ังการ ส่วนต าบลห้วยแอ่ง
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