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คํานํา 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจดัทําแผนและประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจดัทําแผนดําเนินงาน เพ่ือเป็นแผนท่ีแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน  โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ท่ีขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณนัน้ 

แผนดําเนินงานประจําปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้เป็นเอกสารท่ีระบแุผนงาน / โครงการ /

กิจกรรมทัง้หมดท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณนัน้ ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนัน้ของ

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีความชดัเจนในการปฏิบตังิานมากขึน้  มีการประสานและบรูณาการ    การ

ทํางานกบัหนว่ยงานและการจําแนกรายละเอียดตา่ง ๆ ของแผน / โครงการในแผนปฏิบตักิารจะทําให้การ

ตดิตามประเมินผลเม่ือสิน้ปีงบประมาณมีความสะดวกขึน้ 

ดงันัน้องค์การบริหารสว่นตําบลห้วยแอง่ จงึได้จดัทําแผนดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2559 

เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารพฒันาในรอบปีขององค์การบริหารสว่นตําบล  และหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่  แผน

ดําเนินงานประจําปีงบประมาณ  2559  นีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารจดัการและเป็นแนวทางในการ

พฒันาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอยา่งสงูสดุ ตอ่ไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 กาํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทาํแผนยทุธศาสตร์  แผนพฒันาสามปีและแผนการ

ดาํเนินงาน สาํหรับแผนการดาํเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาและ

กิจกรรมท่ีดาํเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจาํปีงบประมาณนั้น  ทาํให้

แนวทางในการดาํเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความชดัเจนในการปฏิบติั

มากข้ึน มีการประสาน และบรูณาการการทาํงานกบัหน่วยงานและการจาํแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน  

โครงการในแผนการดาํเนินงานจะทาํใหก้ารติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกดว้ยจาก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  (หมวด

5 ขอ้ 26 , 27 ) ไดก้าํหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัทาํแผนการดาํเนินงานโดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันารวบรวมแผนงานโครงการพฒันาของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี

ดาํเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัทาํร่างแผนการดาํเนินงาน เสนอคณะกรรมการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการดาํเนินงาน  แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ประกาศเป็นแผนการดาํเนินงาน  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการดาํเนินงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศ  

เพือ่ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

3. แผนการดาํเนินงานใหจ้ดัทาํเสร็จภายในเดือนธนัวาคมของปีงบประมาณนั้น  หรือภายใน 

สามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีตั้งงบประมาณดาํเนินการ หรือไดรั้บแจง้แผนงานโครงการจากหน่วยราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งดาํเนินงานในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจดัทาํแผนและการแกไ้ขแผนการดาํเนินงานเป็นอาํนาจของผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ิน 

ระยะเวลาในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

แผนการดาํเนินงานตอ้งจดัทาํใหเ้สร็จภายในเดือนธนัวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ  หรือ 

ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีอนุมติัใหเ้พิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพฒันาสามปี   เพื่อใหด้าํเนินโครงการใน

ปีงบประมาณนั้นผูบ้ริหารมีอาํนาจขยายเวลาการจดัทาํแผนการดาํเนินงานตามวรรคหน่ึง  

 

แนวทางในการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

แผนการดาํเนินงานเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อควบคุม  

การดาํเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ  

ดาํเนินงาน และการประเมินผล ดงันั้นแผนปฏิบติัการจึงมีแนวทางในการจดัทาํ ดงัน้ี 



1. เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพฒันา และมีลกัษณะเป็นการดาํเนินการ (Action Plan) 

2. จดัทาํหลงัจากท่ีไดมี้การจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีแลว้ 

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาํเนินการท่ีชดัเจน และ 

แสดงถึงการดาํเนินงานจริง 

4. เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาดาํเนินการในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร  

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   

 

วตัถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายตามยทุธศาสตร์และบรรลุวตัถุประสงคข์อง 

โครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว ้

2. เพื่อใหก้ารตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานมีความชดัเจน  

3. เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของกิจกรรมโครงการ 

4. เพื่อใหท้ราบถึงความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส 

5. เพื่อใหก้ารติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานไดช้ดัเจน  

6. เพื่อเพิ่มความชดัเจนในการปฏิบติังาน ลดความซํ้ าซอ้นของโครงการต่าง ๆ 

7. เพื่อกาํหนดหว้งระยะเวลาในการดาํเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง  ๆ ขององคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบล 

 

ข้ันตอนการจัดทาํแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนที ่1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ิน เก็บรวบรวมขอ้มูลโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการ 

ดาํเนินการจริงในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ซ่ึงจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ท่ีหน่วยงานอ่ืนจะเขา้มาดาํเนินการในพื้นท่ี โดยขอ้มูลดงักล่าว

อาจตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบติัการพฒันาจงัหวดั/อาํเภอแบบบูรณา

การ 

ข้ันตอนที ่2 การจัดทาํร่างแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินจดัทาํร่างแผนการดาํเนินงานโดยพิจารณา  

จดัหมวดหมู่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาของทอ้งถ่ิน ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครงแผนการดาํเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี   1   บทนาํ 

ส่วนท่ี   2   บญัชี โครงการ / กิจกรรม 

 

 



ข้ันตอนที ่3 การประกาศแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนบัสนุนการพฒันาทอ้งถ่ินนาํร่างแผนการดาํเนินงานเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน

เพื่อประกาศใช ้  การประกาศแผนการดาํเนินงานใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบล จดัทาํประกาศ เร่ือง แผนการ

ดาํเนินงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ประจาํปี   เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยใหส้าธารณชนไดท้ราบ

และสามารถตรวจสอบได ้

 

ประโยชน์ ของแผนการดําเนินงาน 

1. การดาํเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยทุธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว ้

2. การดาํเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งเป็นไป 

ตามเป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาํเนินงานไดช้ดัเจน 

4. สามารถทราบถึงความกา้วหนา้ของโครงการและแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 

5. ทราบถึงผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส 

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อใหก้ารใช้ 

งบประมาณเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากข้ันตอนการทาํแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมโครงการ / 

กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทาํร่างแผนการดาํเนินการ 

เสนอร่างแผนการ

ดาํเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการ

ดาํเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ

เหน็ชอบ 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอื่น 



ส่วนที ่ 2 

บญัชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ 

แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพฒันา   พฒันาถนนใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือรองรับการขนส่งสินคา้เกษตรสู่ตลาดไดร้วดเร็วข้ึน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 ม.10  

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 4 

ม. ย  46 ม. หนา 0.15 ม. 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.9 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 5 

ม. ย  38 ม. หนา 0.15 ม. 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ม.1 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 5 

ม. ย  60 ม. หนา 0.10 ม. 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน

คลุก ม.4 

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก ก 

4 ม. ย 212 ม. หนา 0.15 ม. 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพฒันา    ขยายเขตไฟฟ้าไปตามแหล่งการเกษตร และชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

5 โครงการขยายเขตระบบ

ไฟฟ้า หมู่ท่ี 2 

ขยายเขตระบบไฟฟ้า 150,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

6 โครงการขยายเขตระบบ ขยายเขตระบบไฟฟ้า 150,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             



ไฟฟ้า หมู่ท่ี 8 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพฒันา    ปรับปรุงระบบประปา / นํ้าบาดาล 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น ม.5  

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น  ขนาดความจุ  4 

ลบ.ม. 

240,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น ม.6 

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น  ขนาดความจุ  4 

ลบ.ม. 

227,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น ม.7 

ก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น  ขนาดความจุ  4 

ลบ.ม. 

248,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

แนวทางการพฒันา   ก่อสร้างคลองส่งนํ้ าเพ่ือการเกษตรใหค้รอบคลุม 

10 โครงการสนบัสนุนนํ้ ามนั

เช้ือเพลิง หมู่ท่ี 1 

สนบัสนุนนํ้ ามนัเช้ือเพลิง 

หมู่ท่ี 1 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

แนวทางการพฒันา   พฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหห้มู่บา้นและชุมชนผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

11 โครงการส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร (จดัซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ขา้ว หมู่ท่ี 1-10) 

จดัซ้ือเมลด็พนัธ์ุขา้วท่ีมี

คุณภาพ  เมลด็หญา้ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

ส่งเสริม

การเกษตร 

            



12 โครงการฝึกอบรมเกษตร

อินทรีย ์

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้ 

- สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

ส่งเสริม

การเกษตร 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

แนวทางการพฒันา   พฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหห้มู่บา้นและชุมชนผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรอยา่งมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการส่งเสริมศูนย์

แลกเปล่ียนเรียนรู้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้ 

- สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

ส่งเสริม

การเกษตร 

            

14 โครงการส่งเสริมสวน

สมุนไพรไทย 

 

-จดัอบรมส่งเสริมสนบัสนุน

การปลูกสมุนไพรไทย  

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

ส่งเสริม

การเกษตร 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองคก์ร ดว้ยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการส่งเสริมกลุ่ม

อาชีพ 

 

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้ 

- สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

สงัคมฯ 

            

16 โครงการสนบัสนุน

กิจกรรมกองทุนภยัพิบติั

ตาํบลหว้ยแอ่ง 

สนบัสนุนงบประมาณใน

กองทุนแกไ้ขปัญหาภยัพิบติั

ตาํบลหว้ยแอ่ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             



17 ค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุน

กิจการ อปพร. 

ค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงในการ

เดินทางไปราชการ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

18 โครงการทาํนุบาํรุงพทุธ

ศาสนา พฒันาจิตใจ ห่วงใย

ผูสู้งอาย ุ

จดักิจกรรมส่งเสริมทาํนุ

บาํรุงพทุธศาสนา 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

สงัคมฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองคก์ร ดว้ยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย 

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

19 โครงการปกป้องคุม้ครอง

ห่วงใยเพ่ือนใสวยัรุ่น 

จดัอบรมใหค้วามรู้เยาวชน

ในตาํบล 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการฯ 

            

20 โครงการผูสู้งวยัหว้ยแอ่ง 

สุขใจ ห่วงใยสุขภาพ 

ส่งเสริมการออกกาํลงักาย

สาํหรับผูสู้งอาย ุ

40,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการฯ 

            

21 โครงการผูสู้งอายพุฒันา

สุขภาพจิต พิชิตภาวะ

ซึมเศร้า 

จดักิจกรรมส่งเสริม

สุขภาพจิตผูสู้งอาย ุ

60,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการฯ 

            

22 โครงการฝึกทกัษะดา้น

อาชีพช่วงปิดภาคเรียน 

จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันา

ทกัษะอาชีพแก่เยาวชน 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการฯ 

            

23 โครงการปรองดอง

สมานฉนัทเ์พ่ือการปฏิรูป 

ประชาคมเพ่ือการปรองดอง

สมานฉนัท ์

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

24 โครงการฝึกอบรมและ

พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหาร/

สมาชิก/พนกังานส่วน

จดัการฝึกอบรมเพ่ือพฒันา

ศกัยภาพและศึกษาดูงาน

ผูบ้ริหาร สมาชิก พนกังาน

250,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             



ตาํบล (ศึกษาดูงาน อปท.) ส่วนตาํบล  

25 

 

โครงการหมู่บา้น/ชุมชน 

เขม้แขง็เอาชนะยาเสพติด

อยา่งย ัง่ยนื 

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั

ยาเสพติด สร้างชุมชนปลอด

ยาเสพติด 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

26 โครงการส่งเสริมเพ่ิม

ประสิทธิภาพสภาองคก์ร

ชุมชนตาํบลหว้ยแอ่ง 

จดัอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ

สภาองคก์รชุมชนตาํบลหว้ย

แอ่ง 

70,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

สงัคมฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   พฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองคก์ร ดว้ยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

27 เงินอุดหนุนชมรมผูสู้งอาย ุ อุดหนุนค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานชมรมผูสู้งอาย ุ

10,000 

 

ชมรมผูสู้งอาย ุ

อบต.หว้ยแอ่ง 

 

ส่วน

สวสัดิการ

สงัคมฯ 

            

28 เงินอุดหนุนสภาเด็กและ

เยาวชน 

อุดหนุนค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานสภาเด็กและ

เยาวชน 

10,000 

 

สภาเด็กและ

เยาวชน อบต.

หว้ยแอ่ง 

ส่วน

สวสัดิการ

สงัคมฯ 

            

29 โครงการจดังานกีฬาเด็ก

และเยาวชนสมัพนัธ์ตา้นยา

เสพติด 

จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาเด็ก

เยาวชนเช่ือมความสมัพนัธ์

ตา้นยาเสพติด 

150,000 

 

อบต.หว้ยแอ่ง 

 

ส่วน

สวสัดิการ

สงัคม 

            

30 เงินอุดหนุนกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลหว้ย

แอ่ง 

อุดหนุนงบประมาณกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลหว้ย

แอ่ง 

50,000 

 

อบต.หว้ยแอ่ง 

 

กองทุน

สวสัดิการ

ชุมชนฯ 

            



ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนบัสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพ่ือใหป้ระชาชนออกกาํลงักาย 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬา 50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

32 โครงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสุขภาพ 

จดัอบรมส่งเสริมปรับเปล่ียน

พฤติกรรมเพ่ือสุขภาพ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนบัสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพ่ือใหป้ระชาชนออกกาํลงักาย 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

33 โครงการพฒันาศกัยภาพ 

 อสม. และแกนนาํสุขภาพ

ตาํบลหว้ยแอ่ง 

จดัอบรมพฒันา อสม. และ

แกนนาํเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

34 โครงการอบรมผูน้าํการ

ออกกาํลงักายประจาํ

หมู่บา้น 

อบรม ส่งเสริมผูน้าํการออก

กาํลงักาย 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   ช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ใหส้ามารถพ่ึงตนเองได ้

35 โครงการส่งเสริมกิจกรรม

พฒันาคุณภาพชีวติผูพิ้การ / 

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้ 

- สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

40,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

            



ผูด้อ้ยโอกาส สงัคมฯ 

36 เงินอุดหนุนชมรมผูพิ้การ อุดหนุนค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานชมรมผูพิ้การ 

10,000 ชมรมผูพิ้การ

อบต.หว้ยแอ่ง 

ส่วน

สวสัดิการ

สงัคมฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   สร้างความปลอดภยัในชุมชน 

37 โครงการจดัตั้งระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินประจาํ

ตาํบล (EMS) 

- ฝึกอบรมจดัตั้งระบบ

การแพทยฉุ์กเฉินประจาํ

ตาํบล 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

38 โครงการจดัหาเคร่ืองแต่ง

กายชุดปฏิบติัการ อปพร. 

จดัหาเคร่ืองแต่งกายชุด

ปฏิบติัการ อปพร. 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   สร้างความปลอดภยัในชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

39 โครงการฝึกทบทวน

สมาชิก อปพร. 

จดัฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. 30,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

40 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือ

ชาวบา้น 

จดัฝึกทบทวนลูกเสือชาวบา้น 47,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

41 โครงการรณรงคป้์องกนั

และลดอุบติัเหต ุ

จดัตั้งจุดตรวจ จุดรณรงค์

ป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

42 โครงการอบต.สญัจร / จดั

เวทีประชาคม 

ประชาคมรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             



43 โครงการปกป้องสถาบนั 

 

ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือธงชาติ 

ธงตราสญัลกัษณ์  

จดัทาํซุม้เฉลิมพระเกียรติ 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

44 โครงการจดัซ้ือกระจกโคง้

นูนตามแยกพร้อมติดตั้ง 

จดัซ้ือกระจกโคง้นูนพร้อม

ติดตั้ง 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

45 โครงการจดัซ้ือพร้อมติดตั้ง

ไฟสญัญาณจราจรพลงังาน

แสงอาทิตย ์

จดัซ้ือพร้อมติดตั้ง

ไฟสญัญาณจราจรพลงังาน

แสงอาทิตย ์

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

46 โครงการจดัทาํแผน่พบั 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ดา้น

โรคติดต่อและโรคระบาด 

-จดัทาํแผน่พบั  

-ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

47 โครงการควบคุมป้องกนั

โรคไขเ้ลือดออก  

- จดัซ้ือทรายอะเบท 

- ซ้ือนํ้ ายาเคมี  

40,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

แนวทางการพฒันา   สร้างความปลอดภยัในชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

48 โครงการควบคุมป้องกนั

โรคพิษสุนขับา้ 

จดัซ้ือวคัซีนและยาคุมกาํเนิด

สาํหรับสุนขัและแมว 

35,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

49 โครงการอบรมใหค้วามรู้

เร่ืองโรคเอดส์และ

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองโรค

เอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธ์ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            



50 เงินสมทบกองทุน

หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) 

อุดหนุนงบประมาณกองทุน 

สปสช. 

80,000 กองทุน 

สปสช. 

ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั ทุกรูปแบบ และทุกระบบ 

51 โครงการสนบัสนุนการ

บริหารสถานศึกษา (อาหาร

กลางวนั ศพด.) 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั 

ศพด. 

459,200 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

52 โครงการสนบัสนุนอาหาร

กลางวนัสาํหรับนกัเรียนใน

โรงเรียนเขตตาํบลหว้ยแอ่ง 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั

นกัเรียนในโรงเรียน 

676,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

53 โครงการสนบัสนุนอาหาร

เสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็และโรงเรียนในเขต

ตาํบลหว้ยแอ่ง 

สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) 

ศพด. และโรงเรียนในเขต

พ้ืนท่ีตาํบลหว้ยแอ่ง 

535,200 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั ทุกรูปแบบ และทุกระบบ 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการสนบัสนุน

กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 

ส่งเสริมการจดักิจกรรมวนั

เด็กแห่งชาติ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

55 โครงการจดัประสบการณ์

เพ่ือส่งเสริมพฒันาผูเ้รียน

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนในศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            



56 โครงการบริการตรวจ

สุขภาพของศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 

บริการตรวจสุขภาพเด็ก

นกัเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

57 โครงการเฝ้าระวงัและ

ส่งเสริมการเจริญเติบโต 

ดา้นโภชนาการของเด็ก

ปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ส่งเสริมการเจริญเติบโตดา้น

โภชนาการของเด็กปฐมวยั

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

58 โครงการใหค้วามรู้แก่

ผูป้กครองเด็ก  เร่ือง การ

ดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่

ผูป้กครองเด็ก  เร่ือง การดูแล

เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

59 โครงการเพ่ิมศกัยภาพ

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการศูนยฯ์ 

ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ

ประสิทธิภาพคณะกรรมการ

ศูนยฯ์ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

60 โครงการจดัซ้ือวสัดุส่ือการ

เรียนการสอน 

 

จดัหาวสัดุส่ือการเรียน 114,800 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

แนวทางการพฒันา   ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั ทุกรูปแบบ และทุกระบบ 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

61 จดัซ้ือชั้นวางของสาํหรับ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

จดัซ้ือชั้นวางของสาํหรับศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

16,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

62 จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารสาํหรับ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสารสาํหรับ

ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

12,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            



63 จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

จดัซ้ือตูเ้หลก็เก็บเอกสาร

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

19,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

64 จดัซ้ือโตะ๊อาหารสาํหรับ

เด็ก 

จดัซ้ือโตะ๊อาหารสาํหรับเด็ก 20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

65 จดัซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

จดัซ้ือเคร่ืองเล่น DVD 

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

66 จดัซ้ือชุดลาํโพงช่วยสอน

พร้อมไมโครโฟน 

จดัซ้ือชุดลาํโพงช่วยสอน

พร้อมไมโครโฟน 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

67 จดัซ้ือโทรทศัน์ แอลอีดี 

(LED TV) 

จดัซ้ือโทรทศัน์ แอลอีดี  13,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

68 จดัซ้ือตูเ้ยน็สาํหรับศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

 

จดัซ้ือตูเ้ยน็สาํหรับศูนย์

พฒันาเด็กเลก็ 

 

9,400 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

แนวทางการพฒันา   พฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบดา้น ทั้งดา้นการพฒันาอาชีพ กฏหมาย  สงัคมและการเมือง 

69 โครงการพฒันาระบบสาร

บรรณอิเลก็ทรอนิกส์ อปท. 

สนบัสนุนระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์ อปท. 

12,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

แนวทางการพฒันา   พฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบดา้น ทั้งดา้นการพฒันาอาชีพ กฏหมาย  สงัคมและการเมือง 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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

70 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบติัหนา้ท่ีของ อปท. 

สนบัสนุนค่าลงทะเบียน

ทอ้งถ่ินจงัหวดัมหาสารคาม 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             



71 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์ 

จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 79,800 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

72 โครงการจดัซ้ือครุภณัฑ์

เคร่ืองพิมพ ์

จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองพิมพ ์ 24,500 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

73 โครงการพฒันา / 

ประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บ

ภาษี 

จดัทาํเอกสารประชาสมัพนัธ์ 10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

74 โครงการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียน 

จดัอบรมเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซ่ียน 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

สงัคม 

            

75 โครงการเสริมสร้างทกัษะ

การเรียนรู้สาํหรับเด็กและ

เยาวชน 

จดัอบรมเสริมสร้างทกัษะ

การเรียนรู้สาํหรับเด็กและ

เยาวชน 

40,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

สงัคม 

            

76 โครงการอบรมค่าย

คุณธรรมและจริยธรรมเด็ก

และเยาวชน 

อบรมค่ายคุณธรรมและ

จริยธรรมเด็กและเยาวชน 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สวสัดิการ

สงัคม 

            

77 โครงการอบรมจริยธรรม

คุณธรรมผูน้าํทอ้งถ่ิน 

 

อบรมจริยธรรมคุณธรรมผูน้าํ

ทอ้งถ่ิน 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษาฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

แนวทางการพฒันา   พฒันาแหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนสนบัสนุนและส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงามของหมู่บา้นและชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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



78 โครงการปรับปรุงอาคาร

เอนกประสงคเ์กาะลอยกดุ

โด ม.3 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

เอนกประสงคเ์กาะลอบกดุโด 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

79 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย จดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย 20,000 อบต.หว้ยแอ่ง สาํนกัปลดั             

80 โครงการส่งเสริมทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา 

จดักิจกรรมโครงการเพ่ือ

ส่งเสริมทาํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษา 

ศาสนาฯ 

            

81 โครงการสืบสาน

วฒันธรรมงานประเพณีบุญ

บั้งไฟ 

 

จดังานประเพณีบุญบั้งไฟสืบ

สานวฒันธรรมอนัดีงาม 

150,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษา 

ศาสนาฯ 

            

82 โครงการสืบสาน

วฒันธรรมงานประเพณี

ลอยกระทง 

จดังานประเพณีลอยกระทง 30,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษา 

ศาสนาฯ 

            

83 โครงการสืบสาน

วฒันธรรมงานประเพณีวนั

ข้ึนปีใหม่ 

จดังานวนัข้ึนปีใหม่ 20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษา 

ศาสนาฯ 

            

84 โครงการสืบสาน

วฒันธรรมงานประเพณีวนั

สาํคญัทางพระพทุธศาสนา 

-วนัเขา้พรรษา  วนัออก

พรรษา  วนัวสิาขบูชา วนั

มาฆบูชา 

-ประเพณีทอดขา้วสาร 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

การศึกษา 

ศาสนาฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

แนวทางการพฒันา   ฟ้ืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ งบ สถานท่ี หน่วย พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 



โครงการ / กิจกรรม ประมาณ ดาํเนินการ ดาํเนินการ 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 โครงการทอ้งถ่ินไทยรวม

ใจภกัด์ิรักพ้ืนท่ีสีเขียว 

 

จดักิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ

เกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

ส่งเสริม

การเกษตร 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

แนวทางการพฒันา   สร้างจิตสาํนึกแก่เยาวชนในการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและหวงแหนธรรมชาติ 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการจดัทาํแผน่พบั 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

-จดัทาํแผน่พบั  

-ป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

87 โครงการตาํบลหว้ยแอ่ง

ร่วมใจรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

จดัอบรม ใหค้วามรู้ สร้าง

จิตสาํนึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

แนวทางการพฒันา   บริหารจดัการขยะใหค้รบวงจร และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี

ดาํเนินการ 

หน่วย

ดาํเนินการ 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

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 โครงการจดัการขยะแบบ

บูรณาการสามระบบ 

อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ

กาํจดัขยะอยา่งถูกวธีิ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส่วน

สาธารณสุข

ฯ 

            

 

บญัชีสรุปจาํนวนโครงการและงบประมาณ 



แผนการดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง   อาํเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม  

ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา จาํนวนโครงการท่ี

ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จาํนวน

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย

ดาํเนินการ 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน      

      1.1  แนวทางการพฒันาถนนใหไ้ดม้าตรฐานเพ่ือรองรับการขนส่งสินคา้เกษตรสู่ตลาดไดร้วดเร็วข้ึน 4 4.545 400,00 6.366 อบต.หว้ยแอ่ง 

      1.1  แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้าไปตามแหล่งการเกษตร  ชุมชน 2 2.273 300,000 4.775 อบต.หว้ยแอ่ง 

      1.1  แนวทางการพฒันาปรับปรุงระบบประปา / นํ้าบาดาล 3 3.409 715,000 11.380 อบต.หว้ยแอ่ง 

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ      

      2.2  แนวทางการพฒันาก่อสร้างคลองส่งนํ้ าเพ่ือการเกษตรใหค้รอบคลุม 1 1.136 20,000 0.318 อบต.หว้ยแอ่ง 

      2.3  แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างองคค์วามรู้ใหห้มู่บา้นและชุมชนผลิตสินคา้ดา้นการเกษตรอยา่ง

มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

4 4.545 140,000 2.228 อบต.หว้ยแอ่ง 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็      

      3.1  แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของหมู่บา้นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่าย

องคก์ร  ดว้ยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

16 18.182 910,000 14.484 อบต.หว้ยแอ่ง 

      3.4  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพ่ือใหป้ระชาชนออกกาํลงักาย 4 4.545 170,000 2.706 อบต.หว้ยแอ่ง 

      3.5  แนวทางการพฒันาช่วยเหลือประชาชนผูย้ากไร้ใหส้ามารถพ่ึงตนเองได ้ 2 2.273 50,000 0.796 อบต.หว้ยแอ่ง 

      3.6  แนวทางการพฒันาสร้างความปลอดภยัในชุมชน 14 15.909 762,000 12.128 อบต.หว้ยแอ่ง 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม      

      4.1  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบั  ทุกรูปแบบ และทุกระบบ 18 20.455 2,059,600 32.781 อบต.หว้ยแอ่ง 

      4.2  แนวทางการพฒันาใหเ้ป็นหมู่บา้นและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบดา้น  ทั้งดา้นการพฒันาอาชีพฯ 9 10.227 256,300 4.079  

      4.3  แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว  สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ ตลอดจนสนบัสนุนและ

ส่งเสริมวฒันธรรมอนัดีงามของหมู่บา้นและชุมชน 

7 7.955 370,000 5.889 อบต.หว้ยแอ่ง 



ยทุธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา จาํนวนโครงการท่ี

ดาํเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด 

จาํนวน

งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย

ดาํเนินการ 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื      

      5.1  แนวทางการพฒันาฟ้ืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่าไมใ้หย้ ัง่ยนื 1 1.136 50,000 0.796 อบต.หว้ยแอ่ง 

      5.2  แนวทางการพฒันาสร้างจิตสาํนึกแก่เยาวชนในการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและหวงแหนธรรมชาติ 2 2.273 30,000 0.477 อบต.หว้ยแอ่ง 

      5.3  แนวทางการพฒันาบริหารจดัการขยะใหค้รบวงจร  และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 1 1.136 50,000 0.796 อบต.หว้ยแอ่ง 

รวมทั้งส้ิน 88 100 6,282,900 100  

 

 


