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ค าน า 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัท าแผนด าเนินงาน    เพ่ือเป็นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียด

แผนงาน   โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ท่ีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ประจ าปีงบประมาณนัน้ 

แผนด าเนินงานประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เป็นเอกสารท่ีระบแุผนงาน / 

โครงการ / กิจกรรมทัง้หมดท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนัน้   ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณนัน้ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความชดัเจนในการปฏิบตังิานมากขึน้  มีการประสานและ

บรูณาการ    การท างานกบัหนว่ยงานและการจ าแนกรายละเอียดตา่ง ๆ ของแผนงาน / โครงการใน

แผนปฏิบตักิารจะท าให้การตดิตามประเมินผลเมื่อสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกขึน้ 

ดงันัน้องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ จงึได้จดัท าแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารพฒันาในรอบปีขององค์การบริหารสว่นต าบล  และหวงัเป็นอยา่ง

ยิ่งวา่  แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการและเป็น

แนวทางในการพฒันาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอยา่งสงูสดุ ตอ่ไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1  บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548   และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  และ
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการพฒันาและกิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อใหแ้นวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน มีการประสาน และบูรณาการการท างานกบัหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมี
ความสะดวกมากข้ึนอีกดว้ยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  (หมวด5 ขอ้ 26 , 27 ) ไดก้ าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวบรวมแผนงานโครงการพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศ  
เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

3. แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศใช ้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งด าเนินการใน
พื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2559 (แจง้หนงัสือซกัซอ้มแนวทางการจดัท าและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  ลง
วนัท่ี  10  ตุลาคม   2560) “ขอ้ 27  แผนการด าเนินงานให้จดัท าใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ประกาศใชง้บประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือไดรั้บ
แจง้แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้ง
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ด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ข
แผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน” 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อควบคุม 

การด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ 
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดงันั้นแผนปฏิบติัการจึงมีแนวทางในการจดัท า ดงัน้ี 

1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพฒันา และมีลกัษณะเป็นการด าเนินการ (Action Plan) 
2. จดัท าหลงัจากท่ีไดมี้การจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแลว้ 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการท่ีชดัเจน และ 

แสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง   
 

1.2  วตัถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายตามยทุธศาสตร์และบรรลุวตัถุประสงค์ของ 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว ้
2. เพื่อใหก้ารตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชดัเจน 
3. เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของกิจกรรมโครงการ 
4. เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
5. เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดช้ดัเจน 
6. เพื่อเพิ่มความชดัเจนในการปฏิบติังาน ลดความซ ้ าซอ้นของโครงการต่าง ๆ 
7. เพื่อก าหนดหว้งระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมี
การด าเนินการจริงในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง  ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ี โดยขอ้มูล
ดงักล่าวอาจตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบติัการพฒันาจงัหวดั / อ าเภอ 
แบบบูรณาการ 
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณา 

จดัหมวดหมูใ่หส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และแผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่  1   บทน า 
ส่วนที่   2   บัญชี โครงการ / กจิกรรม 
 
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

เพื่อประกาศใช ้  การประกาศแผนการด าเนินงานให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล จดัท าประกาศ เร่ือง แผนการ
ด าเนินงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง  ประจ าปี   เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบ
และสามารถตรวจสอบได ้

 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว ้
2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่งเป็นไป 

ตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานไดช้ดัเจน 
4. สามารถทราบถึงความกา้วหนา้ของโครงการและแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อใหก้ารใช ้

งบประมาณเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
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จากข้ันตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมโครงการ / 

กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าร่างแผนการด าเนินการ 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เหน็ชอบ 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอื่น 



1 
 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ 
2.1   บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวดัมหาสารคาม 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน      
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 26.67 4,298,000 29.44 กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.11 50,000 0.34 กองช่าง 

รวม 25 27.78 4,348,000 29.78  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ      
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -  - 
    แผนงานการเกษตร 1 1.11 20,000 0.14 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 1 1.11 20,000 0.14  

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง      
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป - -   ส านกัปลดั/กองคลงั 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 3.33 90,000 0.62 กองสวสัดิการสังคม 

    แผนงานงบกลาง 5 5.56 6,054,000 41.47 ส านกัปลดั / กอง
สวสัดิการสงัคม 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 7.78 640,000 4.38 ส านกัปลดั 
    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 4.44 157,000 1.08 ส านกัปลดั 
    แผนงานสาธารณสุข 9 10.00 440,000 3.01 กองสาธารณสุข 

รวม 28 31.11 7,381,000 50.56  

แบบ ผด.01 
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2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวดัมหาสารคาม 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ฟ้ืนฟูอารยธรรม 

     

    แผนงานการศึกษา 10 11.11 1,663,670 11.40 กองการศึกษา 
    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.22 205,000 1.40 ส านกัปลดั 
    แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 4 4.44 195,000 1.34 กองการศึกษา 
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11 12.22 431,500 2.96 ส านกัปลดั 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 3 3.33 69,000 0.47 กองสวสัดิการสังคม 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.11 156,000 1.07 กองช่าง 
    แผนงานการเกษตร - - - - - 

รวม 31 34.44 2,720,170 18.63  

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน      
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.11 30,000 0.21 ส านกัปลดั 
    แผนงานการเกษตร 1 1.11 30,000 0.21 กองส่งเสริมการเกษตร 

    แผนงานสาธารณสุข 2 2.22 50,000 0.34 กองสาธารณสุข 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 1.11 20,000 0.14 กองสวสัดิการสังคม 

รวม 5 5.56 130,000 0.89  

รวมทั้งส้ิน 90 100 14,599,170 100  

 

แบบ ผด.01 
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ส่วนที ่ 2 
2.2  บัญชีโครงการ / กจิกรรม /งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็  (จากหนา้
บา้นนางบุญทนั  ค าทอน - หนา้
บา้นนางพรทิพย ์ค าผายจนัทร์) 
หมู่ท่ี 10 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื
อพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
ไม่นอ้ยกวา่ 171 ตารางเมตร 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ (จากหนา้
บา้นนายยศพล อคัรเทพ - บา้น
นายจนัทร์แดง ค าสอนทา)  หมู่
ท่ี 10 

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 73 เมต
ร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ย
กวา่ 219 ตารางเมตร 

144,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ (จากหมู่ 4- 
8) หมู่ท่ี 4 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
167 เมตร หนา 0.15 เมตร ห
รือพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
ไม่นอ้ยกวา่ 668 ตารางเมตร 

400,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ จากหนา้
บา้นนายพลู  โสกชาตรี  หมู่ท่ี 9 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
ปริมาณงานช่วงท่ี 1
กวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 11 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 33 ตร.ม.    
ปริมาณงาน ช่วงท่ี 2
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 109 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 436 ตร.ม. 

280,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ เช่ือม ม.8 - 
ม.10 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 125 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 500 ตร.ม. 

300,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ซอยขา้งวดั 
หมู่ท่ี 7 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ ขนาดผิวจราจร
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 42 เมต
ร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ย
กวา่ 168 ตารางเมตร  

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ เลียบ
คลอง 5LL  หมู่ท่ี 1 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1
67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื
อพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
ไม่นอ้ยกวา่ 501 ตารางเมตร 

300,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 2 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1
05 เมตร หนา 0.12 เมตร หรื
อพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
ไม่นอ้ยกวา่ 525 ตารางเมตร 

278,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 3 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 122 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่
นอ้ยกวา่ 366 ตารางเมตร 

229,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 7 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1
35 เมตร หนา 0.12 เมตร หรื
อพ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็
ไม่นอ้ยกวา่ 675 ตารางเมตร 

300,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 9 
 

ถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3
8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีคอนกรีตเสริมเหลก็ไม่
นอ้ยกวา่ 190 ตารางเมตร 

120,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า
ท่อคอนกรีต หมู่ท่ี 3 
 

วางท่อระบายน ้ าคอนกรีต  
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.30 เมตร 
ยาว 176 เมตร คอนกรีตรอง
พ้ืนหนา 0.05 เมตร ท่อ
กลม จ านวน 20 ท่อน ท่อผา่
ซีก 156 ท่อน  

71,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า
ท่อคอนกรีต หมู่ท่ี 6 
 

วางรางระบายน ้ าท่อขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.30 เมตร 
ยาว 390 เมตร คอนกรีตรอง
พ้ืนหนา 0.05 เมตร ท่อ
กลม จ านวน 182 ท่อน ท่อ
ผา่ซีก 208 ท่อน 

300,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลอง
ชลประทาน หมู่ท่ี 2 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตผิว
จราจร คสล. กวา้ง 4 เมตร 
 ยาว 5 เมตร   

74,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ หมู่ท่ี 
6 
 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็  หรือพ้ืนท่ี
คอนกรีตเสริมเหลก็ไม่นอ้ย
กวา่ 190 ตารางเมตร  

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก จากหนา้บา้น
นางบุญกอง พลูชนะ-คลองสาย
ใหญ่ หมู่ท่ี 1 

ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกรด ปริมาณหินคลุกไม่
นอ้ยกวา่ 140 ลูกบาศกเ์มตร 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก ถนนเลียบ
คลองชลประทาน หมู่ท่ี 8 

ลงหินคลุกพร้อมปรับ
เกรด ปริมาณหินคลุกไม่
นอ้ยกวา่ 140 ลูกบาศกเ์มตร 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก หมู่ท่ี 2 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก  ลงหินคลุกพร้อม
ปรับเกรด ปริมาณหินคลุก
ไม่นอ้ยกวา่ 140 ลูกบาศก์
เมตร 

48,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินลูกรัง สายบา้นท่า
ส าราญ-พชัราภรณ์ รีสอร์ท  
หมู่ท่ี 5 

ลงหินลูกรังพร้อมปรับ
เกรด ปริมาณหินลูกรังไม่
นอ้ยกวา่ 155 ลูกบาศกเ์มตร 

70,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 



8 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินลูกรัง หมู่ท่ี 3 

ลงหินลูกรังพร้อมปรับ
เกรด ปริมาณหินลูกรังไม่นอ้ย
กวา่ 220 ลูกบาศกเ์มตร 

100,000 อบต.หว้ย
แอ่ง 

กองช่าง             

21 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ พร้อม
รางระบายน ้ า (จ านวน 4 จุด) 
หมู่ท่ี 5 
 

-ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 
ก. 4.00 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.12 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 176 ตร.ม.รางระบาย
น ้าท่อคอนกรีต 44 ม.   
- ช่วงท่ี 2 ก. 5  ม.ยาว 26 ม.  
หนา 0.12 ม.หรือพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 130 ตร.ม. 
- ช่วงท่ี3 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว
19 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
นอ้ยกวา่ 95 ตร.ม. รางระบายน ้ าท่อ
คอนกรีต 135 เมตร   
-ช่วงท่ี 4 ก.  5.00 ม. ยาว 34 ม.  
หนา 0.12 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กวา่ 130 ตารางเมตร ท่อ
คอนกรีต 135 เมตร 

330,000 อบต.หว้ย
แอ่ง 

กองช่าง             

22 ค่าจา้งควบคุมงานท่ีจ่ายใหแ้ก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 
 

ค่าควบคุมงานก่อสร้างงาน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีจา้งเอกชน  นิติ
บุคคล หรือบุคคลภายนอก ตาม
พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ.2560  

180,000 อบต.หว้ย
แอ่ง 

กองช่าง             

แบบ ผด.02 



9 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ค่าจา้งออกแบบ ท่ีจ่ายใหแ้ก่
เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพื่อใหไ้ดม้า
ซ่ึงส่ิงก่อสร้าง 
 

ค่าจา้งออกแบบงานก่อสร้าง
งานโครงสร้างพ้ืนฐาน ท่ีจา้ง
เอกชน  นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก ตามพ.ร.บ.
การจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

180,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

24 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านกังาน 
 

1. ปรับปรุงหอ้งเก็บเอกสาร
ส านกังาน กวา้ง 2.70 เมตร  
ยาว 10.00 เมตร   
2. ปรับปรุงหอ้งเก็บของ,  
 เคร่ืองครัว  กวา้ง 2.70 เมตร 
 ยาว 3.90 เมตร   
3. ต่อเติมหลงัคากนัสาด 
ยาว 7 เมตร 

94,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

25 จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าส าหรับติดตั้ง
และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง
ทุกหมู่บา้นภายในต าบลหว้ย
แอ่ง 

เพ่ิมและซ่อมแซมจุดท่ีมีไฟฟ้า
ส่องสวา่งทุกหมู่บา้น 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 



10 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

     แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

26 โครงการส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม่) 

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 - สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
27 โครงการนกัสงัคมสงเคราะห์

นอ้ย 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่เด็ก
และเยาวชน 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

28 โครงการพฒันาคุณภาพการ
ผลิตและการตลาดผลิตภณัฑ์
ชุมชน 

 

พฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพ
และต่อยอดสินคา้กลุ่มท่ีมีอยู่
เสริมสร้างรายไดใ้นชุมชน
เพ่ิมมากข้ึน 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

29 โครงการอบรมใหค้วามรู้ดา้น
สุขภาพ ดา้นสวสัดิการและ
กิจกรรมรดน ้ าขอพร 

อบรมใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพ 
ดา้นสวสัดิการและกิจกรรม
รดน ้ าขอพร 

40,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานงบกลาง 
30 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุ
4,556,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ

สงัคม 

            

แบบ ผด.02 



11 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานงบกลาง 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ จดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผู ้
พิการ 

1,248,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

32 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

150,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

33 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลหว้ยแอ่ง 

สมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลหว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

34 เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 

สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบั อปท. 

80,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
35 โครงการสนบัสนุนค่าจา้งเหมา

บริการปฏิบติังานของ
อาสาสมคัรกูชี้พ  

ค่าจา้งเหมา บริการ
ปฏิบติังานของพนกังานกูชี้พ 
(ระดบั FR) 

510,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

36 ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินประจ าต าบล 
(EMS) 

 ฝึกอบรมจดัตั้งระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินประจ า
ต าบล 
 

10,000               

37 ค่าใชจ่้ายในการจดัหาเคร่ือง
แต่งกายชุดปฏิบติัการสมาชิก 
อปพร.และพนกังานกูชี้พ 

จดัหาชุดเคร่ืองแบบของ
สมาชิก อปพร.และพนกังาน
กูชี้พ 

5,000               

แบบ ผด.02 



12 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

38 โครงการฝึกอบรมทบทวน 

 อปพร. 
จดัฝึกทบทวนสมาชิก 

 อปพร. 
 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

39 โครงการฝึกอบรมป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 

จดัฝึกอบรมป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยั 
 

25,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

40 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกบัสาธารณภยัและ
ป้องกนัภยัแก่ประชาชน 

ฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้
เก่ียวกบัสาธารณภยัและ
ป้องกนัภยั 

25,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

41 โครงการรณรงคป้์องกนัและ
ลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งจุดตรวจ จุดรณรงค์
ป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 
 

60,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
42 โครงการชุมชนเขม้แขง็

เอาชนะยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 
อบรมใหค้วามรู้แก่เยาวชน
สร้างชุมชนเขม้แขง็ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

43 โครงการปกป้องสถาบนั 

 
ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือธงชาติ 
ธงตราสญัลกัษณ์  
จดัท าซุม้เฉลิมพระเกียรติ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

44 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบา้น 

จดัฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบา้น 

47,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 



13 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

45 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 
 

จดัอบรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในชุมชน 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสาธารณสุข 
46 โครงการควบคุมป้องกนัโรค

ไขเ้ลือดออก  
- จดัซ้ือทรายอะเบท 

- ซ้ือน ้ ายาเคมี  
20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง

สาธารณสุข 

            

47 โครงการจดัท าแผน่พบั ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ดา้นโรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด 

-จดัท าแผน่พบั  
-ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

48 โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

จดัซ้ือวคัซีนและยาคุมก าเนิด
ส าหรับสุนขัและแมว 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

49 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
ทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ี
เร็วระดบัต าบล (SRRT) 

อบรมพฒันาศกัยภาพทีมเฝ้า
ระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
ระดบัต าบล (SRRT) 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

50 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
อาสาปศุสตัวป์ระจ าต าบล 

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
อาสาปศุสตัวป์ระจ าต าบล 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

51 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ 

จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ ผด.02 



14 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 อุดหนุนการด าเนินงานตาม
โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

ประชาชนมีความรู้ในการ 
ป้องกนัและใหป้ระชาชน
ปลอดภยัจากโรค 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

53 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข 
หมู่ท่ี 1-10 

ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวติท่ีดี 

300,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

54 อุดหนุนโครงการในการส ารวจ
ขอ้มูลสตัวแ์ละข้ึนทะเบียน
สตัวต์ามโครงการสตัวป์ลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพษิ
สุนขับา้  

ป้องกนัและใหป้ระชาชน
ปลอดภยัจากโรค 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศึกษา 
55 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนั

เด็กแห่งชาติ 

 

ส่งเสริมการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

56 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก
นกัเรียนของ  ศพด. 

จดัตรวจสุขภาพเด็กนกัเรียน
ของ  ศพด. 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

57 โครงการประชุมผูป้กครองเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

จดัประชุมผูป้กครองเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด.02 



15 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

58 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้ผูป้กครองฯเร่ืองการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต ดา้น
โภชนาการของเด็ก 

ส่งเสริมการเจริญเติบโตดา้น
โภชนาการของเด็กปฐมวยั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

59 โครงการส่งเสริมพฒันาครู
ผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

สนบัสนุน/ส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพครูผูดู้แลเด็ก และ
ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

60 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จดัการเรียนการสอน) 

ค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หวั) อตัรา คนละ1,700 บาท
จ านวน 65 ราย 

110,500 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

61 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนงัสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน, ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน, 
ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

จดัหาส่ือการเรียนการสอน
ส าหรับนกัเรียนศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็  
 (ค่าหนงัสือเรียนคนละ 200 
บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน คน
ละ 200 บาท 

ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน คนละ 
300 บาท ค่ากิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนคนละ 430 บาท) 

55,370 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด.02 



16 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวนั ศพด.) 
 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ศพด. ม้ือละ 20 บาท ต่อคน
ต่อวนั จ านวน 70 ราย 

343,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

63 โครงการสนบัสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หว้ยแอ่ง 

(วสัดุ) อาหารเสริม (นม) 
ศพด. และโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลหว้ยแอ่ง 

438,800 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

64 โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัส าหรับนกัเรียนใน
โรงเรียนเขตต าบลหว้ยแอ่ง 

(อุดหนุน) อาหารกลางวนั
นกัเรียนในโรงเรียน 

636,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง้ของชุมชน    
65 โครงการจดัเวทีประชุม

ประชาคมหมู่บา้น/ต าบล เพื่อ
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

66 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร/
สมาชิก อบต./พนกังานส่วน
ต าบล ของอปท. 

จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพและศึกษาดูงาน
ผูบ้ริหาร สมาชิก พนกังาน
ส่วนต าบล 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 



17 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

67 วสัดุกีฬา จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์กีฬา 25,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

68 โครงการแข่งขนักีฬาเด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ไป
ตา้นยาเสพติด 

จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาเด็ก
เยาวชนเช่ือมความสมัพนัธ์
ตา้นยาเสพติด 

50,000 
 

อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กอง
การศึกษา 

            

69 โครงการฝึกอบรมศีล 5 เพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

จดังบสนบัสนุนหมู่บา้นศีล 5 
ปลอดอบายมขุและพฒันา
คุณภาพชีวติ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กอง
การศึกษา 

            

70 โครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

จดักิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟต าบลหว้ย
แอ่ง 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กอง
การศึกษา 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
71 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการ 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัรและ
นอกราชอาณาจกัรเพื่อพฒันา
บุคลากรในการปฏิบติังาน 

160,000 อบต.หว้ยแอ่ง 

 

             

72 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง ค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการเลือกตั้ง ตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

             

แบบ ผด.02 



18 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

73 ค่าต่อสญัญาเวบ็ไซด ์(บริการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร) 

ค่าเช่าพ้ืนท่ีจดัท าเวบ็ไซด์
เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของอบต. 

7,500 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

74 โครงการพฒันาระบบสาร
บรรณอิเลก็ทรอนิกส์ อปท. 

ค่าใชจ่้ายในการเขา้ใชบ้ริการ
และพ้ืนท่ีจดัเก็บขอ้มูล 

12,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

75 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของ อปท. 

สนบัสนุนค่าลงทะเบียน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัมหาสารคาม 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

76 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย จดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย 

 

2,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

77 โครงการอบรมใหค้วามรู้
ทางดา้นกฏหมายแก่สมาชิก 
อบต. 

จดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
กฏหมายแก่สมาชิก อบต. 
พนกังาน ลูกจา้ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

78 รายจ่ายท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วจิยั  
ประเมินผลหรือพฒันาระบบ 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนท่ีมีต่อ
การใหบ้ริการของ 

25,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

79 อุดหนุนโครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

อุดหนุนจดัตั้งศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

25,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 



19 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

80 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี ค่าใชจ่้ายในการจดัท าแผนท่ี
ภาษี 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

81 โครงการพฒันา/
ประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บภาษี 

จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ ในการจดัเก็บรายได ้

 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

82 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพสตรี 

 

จดัฝึกอบรม/กิจกรรมใหก้บั
กลุ่มสตรี 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

83 โครงการพฒันาเยาวชนโดย
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรม/จดักิจกรรมให้
เยาวชนในต าบลหว้ยแอ่ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

84 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชน 

อบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเพื่อพฒันาเด็กและ
เยาวชน 
 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

85 โครงการก่อสร้างบรรไดท่าน ้ า
เกาะลอยกดุโด หมู่ท่ี 10 
 

ก่อสร้างบรรไดท่าน ้ าเกาะ
ลอยกดุโด  หมู่ท่ี 10  
จ านวน 1 แห่ง   

156,000 เกาะลอยกดุโด กองช่าง             

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานบริหารทัว่ไป 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

86 โครงการสอบเขตท่ี
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 1-10 

ค่าพิกดัสอบแนวเขตการ
ปกครองของอปท. และท่ี
สาธารณประโยชน์ 

30,000 ท่ีสาธารณ 

ประโยชน์ หมู่ท่ี 
1-10 

กองช่าง/
ส านกัปลดั 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

87 โครงการทอ้งถ่ินอาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
 

จดักิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว จดัหาตน้ไมป้ลูก 
ภายในต าบล 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

88 โครงการจดัท าแผน่พบั ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท าแผน่พบั ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ รณรงค ์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

89 โครงการด าเนินงาน 
อาสาสมคัรทอ้งถ่ินรักษโ์ลก
ต าบลหว้ยแอ่ง 

อนุรักษท์รัพยากรในทอ้งถ่ิน 
หมู่บา้นในต าบลหว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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

90 โครงการเยาวชนตน้กลา้รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 

จดัฝึกอบรม/กิจกรรมใหก้บั 
เด็กและเยาวชนในต าบล 
หว้ยแอ่ง  

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

            

 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02 
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ส่วนที ่ 2 
2.2  บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่ม่ได้ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่น 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 

1. ประเภทครุภณัฑส์ านกังาน 
1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของ 

ครุภณัฑ ์

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ครุภณัฑส์ านกังาน 
 

ตูเ้ก็บเอกสาร 16,500 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

 

1.3  แผนงานสาธารณสุข     
ท่ี ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของ 

ครุภณัฑ ์

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ครุภณัฑง์านบา้น

งานครัว 
ตูเ้ยน็เก็บวคัซีนแบบควบคุม
อุณหภูมิ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

 
 

แบบ ผด.02/1 


