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คำนำ 
 

เนื่ องด้วย  องค์การบริหารส่ วนตำบลห้วยแอ่ง จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน         
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒         
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะ  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะ ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะและของหน่วยงาน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจากหน่วยงาน  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  นั้น  

     

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน        
โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น     
เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา     
กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  
ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง    
 
 
 
 
 

 



 

 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง               หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  ที่มาของแผนการดำเนินงาน  
 ๑.  บทนำ         ๑ 
 ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน      ๒ 
 ๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน      ๒ – ๔ 
 ๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน      ๕ 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ 
 ๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑) ๖  

๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  ๘ – ๓๓ 
๓.  บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา  ๓๔ – ๓๗ 
     (แบบ ผด. ๐๒/๑)      

 
ภาคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

************************************* 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑.  บทนำ 

เนื่องด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวง
หมาดไทย ว่าด้วยการจัดทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  โดย
การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ  ข้อ ๑๐ การจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  และ ข้อ 10.2 ขั้นตอนจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  โดยนำโครงการพัฒนา/กิจกรรม/
ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ     
และของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี  10.2.1  ขั้นตอนการจัดทำ
แผนการดำเนินงานประจำปี  ๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  ๒)  คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  1.2.2  ระยะเวลาการจัดทำแผนการ
ดำเนินงาน ๑)  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานแลโครงการจาก
หน่วยงาน  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   
นั้น 3) การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)  ข้อ 11. การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 11.3 การจัดทำหรือ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  การติดตามและประเมินแผลพัฒนาท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ สำหรับการ
จัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนการดำเนินงาน และขอผ่อนผันกับผู้มีอำนาจสำหรับการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ภายใต้ระเบียบ... 

ที่มาของแผนการดำเนินงานที่มาของแผนการดำเนินงานที่มาของแผนการดำเนินงาน   



 

 

-๒- 
 

 

 ภายใต้ระเบียบและหนังสือดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดโครงการพัฒนา/
กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการ
สาธารณะและของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและ
บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ  ทำให้การติดตาม
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  มีวัตถุประสงค์ดงันี้   

 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๒.๑  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 

๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

๒.๓  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ 
โครงการพัฒนา/กิจกรรมฯ ในแผนการดำเนินงาน  ทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น        
 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ๓.๑  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๓.๒  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   

๓.๓  การขยายเวลาการจัดทำการดำเนินงานให้ขอขยายเวลากับผู้มีอำนาจ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
– 2570 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239  ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5)   
 

 
 

 
 

แผนการดำเนินงาน... 



 

 

-๓- 
 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี ้

******************** 
 

  ส่วนที ่ ๑ ที่มาของแผนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 

ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์และงบประมาณ 
   ๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)
   ๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒) 
   ๓.  บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรบัที่ไม่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนา 
        (แบบ ผด. ๐๒/๑)      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขั้นตอนการจัดทำ... 



 

 

-๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
   

๔.  ประโยชน์... 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยท่ัวไปและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

- หน่วยงานส่วนกลาง  
- ส่วนภูมิภาค  
- รัฐวิสาหกิจและ 
- หน่วยงานอื่นๆ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

 

-๕- 
 
 

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
๔.๑  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนใน

การปฏิบัติมาข้ึนทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
๔.๒  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๓  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตามและประเมินผล

เมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
๔.๔  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด.01 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินงำน โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 20.78 3,079,000.00                 21.33

     1.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - -

     1.3 แผนงานการศึกษา 1 24.24 150,000.00                   1.04

รวม 17 22.08 3,229,000.00               22.37

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมเกษตรปลอดสำรพิษ

     2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -

     2.2 แผนงานการเกษตร 2 2.00 40,000.00 0.28

รวม 2 2.60 40,000.00                   0.28

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง

     3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 1.00 30,000.00                     0.21

     3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 6.00 150,000.00 1.04

     3.3 แผนงานงบกลาง 6 6.00 7,756,800.00 53.74

     3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 9.00 130,000.00 1.06

     3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.00 95,000.00 0.66

     3.6 แผนงานสาธารณสุข 7 9.00 260,000.00 1.80

รวม 29 37.66 8,421,800.00               58.51

ส่วนท่ี 2 บัญชีโครงกำร 
2.1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง อ ำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด/กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

ส านักปลัด/กองสวัสดิการสังคม/กองสาธารณสุข

ส านักปลัด

ส านักปลัด

กองสาธารณสุข

แ
บ
บ
ผ
ด
.
0
1



แบบ ผด.01 

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ
ท่ีด ำเนินงำน โครงกำรท้ังหมด งบประมำณท้ังหมด

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้และฟ้ืนฟู

    อำรยธรรม

     4.1 แผนงานการศึกษา 11 16.67 2,053,110 14.22

     4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.03 160,000 1.11

     4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.55 220,000 1.52

     4.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 9.09 70,000 0.48

     4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 4.55 110,000 0.76

     4.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - -

     4.7 แผนงานการเกษตร - - - -

รวม 25 32.47 2,613,110.00 18.10

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - -

     5.2 แผนงานการเกษตร 3 4.55 110,000 0.76

     5.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.52 20,000 0.14

     5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - -

รวม 4 5.19 130,000.00 0.90

รวมท้ังส้ิน 77 100.00               14,433,910.00             100.00                 

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา

ส านักปลัด

กองการศึกษา

ส านักปลัด/กองคลัง

กองสวัสดิการสังคม

กองสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง

กองส่งเสริมการเกษตร

ส านักปลัด

กองส่งเสริมการเกษตร

แ
บ
บ
ผ
ด
.
0
1



  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.

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานส่ิงสาธารณูปการ 3,079,000    ต าบล กองช่าง

ดังต่อไปน้ี ส่ิงสาธารณูปโภค และปรับปรุง ห้วยแอ่ง

1.1โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานท่ีดินและส่ิงก่อสร้างภายในต าบลห้วยแอ่ง 400,000      ส านักงาน

อบต.ห้วยแอ่ง (กองสวัสดิการ) ปรับปรุงแล่ะอเติมอาคาร  ปริมาณงาน   อบต.

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.2 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร  ปรับปรุงแลต่อเติมอาคาร ปริมาณงานกว้าง  100,000      ส านักงาน 

ส านักงานอบต.ห้วยแอ่ง  (ห้องกองคลัง) 2.60 เมตร ยาว 8.00 เมตร อบต.

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.3 โครงการปรับปรุงห้องน้ า อบต.ห้วยแอ่ง ก่อสร้างและปรับปรุงต่อเติมห้องน้ า อบต.ห้วยแอ่ง 50,000        ส านักงาน

แอ่ง ปริมาณงาน  กว้าง  1.60 เมตร  อบต.

ยาว 1.70 เมตร  พร้อมท าท่ีซักล้าง

รายละเอียดตามแบบ อบต.ก าหนด

1.4 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าโดยแบบก่อสร้างรางระบายน้ าแบบธนาคารน้ าใต้ดิน 120,000      ส านักงาน 

ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด  อบต.ห้วยแอ่ง ระบบปิด  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.80  เมตร  อบต.

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.02

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



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.

ลึก 0.75  เมตร  ยาว  93  เมตร  และบ่อผัน

น้ าลงใต้ดิน  ขนาดศูนย์กลาง 1.00 เมตร ลึก 

1.50 เมตร จ านวน 10 บ่อ  รายละเอียด

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

1.5 โครงการก่อสร้างโครงเหล็กหอถังสูง ก่อสร้างโครงเหล็กหอถังสูง กว้าง 3.60 เมตร  280,000 หมู่ท่ี 10 

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้านโสทอน สูง 9 เมตร รายละเอียดตามแบบท่ีอบต.ก าหนด บ้านโสทอน

1.6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 250,000 หมู่ท่ี 5 

เหล็ก หมู่ท่ี 5 บ้านโคกล่าม บ้านโคกล่าม ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว บ้านโคกล่าม

110  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร

หรือปริมาณงานพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  385  

ตารางเมตร  ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร  

รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

1.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 250,000 หมู่ท่ี 9

เหล็ก หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยแอ่ง บ้านโคกล่าม ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร   บ้านห้วยแอ่ง

ยาว 98.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือปริมาณงานพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  392 

 ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียด

ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2565รายละเอียดของ



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.

1.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000 หมู่ท่ี 4

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 บ้านท่างาม หมู่ท่ี 4 บ้านท่างาม บ้านท่างาม

ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว79.50

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ

ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 397.50 

ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตาม

แบบอบต. ก าหนด 

1.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 250,000 หมู่ท่ี 6

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านหมากหญ้า ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 บ้าน

 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ หมากหญ้า

ปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  340  ตร.ม. 

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร   

รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด

1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 214,000      หมู่ท่ี  1 

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1  บ้านดอนไฮ  1 บ้านดอนไฮ ผิวจราจร กว้าง 3.00 ม. บ้าน

ยาว 111.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ดอนไฮ

หรือปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 333  

ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง

รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 6 บ้าน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



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.

1.11 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหิน ก่อสร้างถนนดินลงหินลูกรังปรับเกล่ีย 250,000 หมู่ท่ี  8  

ลูกรังปรับ เกล่ียเรียบ  หมู่ท่ี  8 เรียบ  หมู่ท่ี  8  บ้านโนนแสนสุข บ้านโนน

 บ้านโนนแสนสุข ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 แสนสุข

 เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  282  

ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า1,800 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบอบต.ก าหนด 

1.12  โครงการก่อสร้างพูนดินลงหิน ก่อสร้างพูนดินลงหินลูกรัง หมู่ท่ี  2 200,000      หมู่ท่ี  2 

ลูกรัง  หมู่ท่ี  2  บ้านนาแพง  บา้นนาแพง บ้านนาแพง

ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 350

เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 115  

ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อย

กว่า 1,050 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบอบต.ก าหนด 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

1.13 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ก่อสร้างถนนลงหินคลุกปรับเกล่ียเรียบ 250,000      หมู่ท่ี  7 

ปรับเกล่ียเรียบ หมู่ท่ี 7 บ้านท่าส าราญ หมู่ที่  7 บา้นทา่ส  าราญ บ้านท่า

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 ส าราญ

 เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 

217.30 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณพ้ืนท่ี 

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า2,120 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบอบต.ก าหนด 

1.14 โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อมคอน 115,000      หมู่ท่ี 3  

น้ าพร้อมคอนกรีตทับหลังและ กรีตทับหลังและระบบธนาคารน้ าใต้ดิน บ้านโด

ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบปิด) (ระบบปิด)  หมู่ท่ี 3  บ้านโด

 หมู่ท่ี 3  บ้านโด วางท่อระบายน้ าท่อคอนกรีตพร้อม

บ่อพัก คสล. จ านวน  3 จุดยาวรวม

35 เมตร พร้อมคอนกรีตเสริม

เหล็กทับหลัง  กว้างเฉล่ีย 1.60 เมตร

 ยาว27.00 เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15

 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

45  ตารางเมตร  ไม่มีไหล่ทาง  

และระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (ระบบปิด)

ขนาด  0.80 x 0.80 x 1.00 เมตร  

จ านวน  10  บ่อ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

1.15  โครงการขยายเขตปรับปรุงและ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่ 50,000        หมู่ท่ี 2 

ซ่อมแซมระบบประปา  บ้าน  วางท่อเมนประปา  ปริมาณ บ้านนาแพง

(วางท่อเมนประปา)  หมู่ท่ี 2 งาน  ท่อจ่ายน้ าประปา pvc แข็งชนิด

บ้านนาแพง ปลายธรรมดา ช้ัน 13.5  ขนาด 2 น้ิว  

ความยาวรวม 400  เมตร

1.16 โครงการซ่อมแซมถนนถนนดิน ซ่อมแซมถนนถนนดินลูกรัง  หมู่ท่ี 1  50,000        หมู่ท่ี 1 

ลูกรัง หมู่ท่ี 1 บ้านดอนไฮ บ้านดอนไฮ ผวจราจร  กว้าง  3.50 บ้านดอนไฮ

เมตร ยาว  300  เมตร ลูกรังหนาเฉล่ีย

0.1 เมตร  หรือมีปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า  108  ลูกบาศก์เมตร

มีปริมาณพ้ืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

1,050  ตารางเมตร

   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.

17 โครงการก่อสร้างร้ัวด้านหน้าศูนย์พัฒนา ค่าก่อสร้างร้ัวด้านหน้าศูนย์พัฒนา 150,000 ศพด. อบต. กองการศึกษา

เด็กเล็กบ้านโด เด็กเล็กบ้านโด รายละเอียดตาม ห้วยแอ่ง

แบบแปลน อบต.ก าหนด

โครงการ / กิจกรรม

รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม



  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.

18 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ด าเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว 20,000 อบต. กองส่งเสริม

ตามแนวทางเกษตรพอเพียง เกษตรพอเพียง ประกอบไปด้วย ห้วยแอ่ง การเกษตร

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ

ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้าย

โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์

 ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการค่าจ้าง

เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ

19 โครงการส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนการ ด าเนินโครงการธนาคารปุ๋ยมักน้ าหมักชีวภาพ 20,000 อบต. กองส่งเสริม

ผลิตสินค้าเกษตรการท าปุ๋ยหมัก-น้ าหมัก ประกอบไปด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ห้วยแอ่ง การเกษตร

ชีวภาพ ในการ จัดโครงการ ค่าวัสดุเกษตร เช่น 

ถังหมัก วัสดุหมัก ในท้องถ่ิน ค่าป้ายโครงการ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเคร่ืองด่ิม ค่าจ้างเหมา

บริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและ

เก่ียวข้องในการจัดโครงการ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

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.

20 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลห้วยแอ่ง 20,000 อบต. กองสวัสดิการ

ห้วยแอ่ง สังคม

21 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ   5,518,800 อบต. กองสวัสดิการ

ห้วยแอ่ง สังคม

22 เบ้ียยังชีพคนพิการ จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่คนพิการ 1,188,000 อบต. กองสวัสดิการ

ห้วยแอ่ง สังคม

23 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์   150,000 อบต. กองสวัสดิการ

ห้วยแอ่ง สังคม

24 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  80,000 อบต. กองสาธารณสุข

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุข ห้วยแอ่ง

ท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

25 ส ารองจ่าย ด าเนินงานกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 800,000 อบต. ส านักปลัด

หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ห้วยแอ่ง กองช่าง

เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน และในการช่วยเหลือองค์กร กองสวัสดิการ

ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนและจังหวัดท่ีประสบ

สาธารณภัย

โครงการ / กิจกรรม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566รายละเอียดของ

โครงการ / กิจกรรม



   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.

26 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ด าเนินงานชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 20,000 อบต. ส านักปลัด

อย่างย่ังยืน อย่างย่ังยืน เพ่ืออบรมและรณรงค์ป้องกันปราบ ห้วยแอ่ง

ปรามยาเสพติด ท้ังในส่วนท่ีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินด าเนินการเองหรืออุดหนุน

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในลักษณะบูรณาการ

โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาประกอบ

แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 

พ.ศ. 2561 โดยค านึงถึงสถานะการคลัง 

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ 

การใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่าย

ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565



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.

27 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ด าเนินงานป้องกันสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือจัด 20,000 อบต. ส านักปลัด

ซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์เน่ืองในวันส าคัญ ห้วยแอ่ง

ของชาติ และค่าใช้จ่ายเก่ียวเน่ืองกับพิธีการค่าใช้

จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ เช่น การจัดกิจกรรม

อันเป็นการพิทักษ์รักษ์ไว้ซ่ึงชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ียึดเหน่ียวและเป็น

ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย

การฝึกอบรม  การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจ

เพ่ือสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่

ร่วมกันอย่างสมานฉันท์โดยเน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในชุมชน เพ่ือสร้างความรู้รัก

สามัคคีของประชาชนในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของ

สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

28 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี พบประชาชน ด าเนินงาน อบต.เคล่ือนท่ี พบประชาชนเป็นการ 50,000 อบต. ส านักปลัด

ให้บริการประชาชน ในเชิงรุกในลักษณะของการ ห้วยแอ่ง

จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีออกให้บริการประชาชน 

เพ่ิมช่องทางการให้บริการประชาชนให้สะดวก

รวดเร็วมากย่ิงข้ึน สามารถรับทราบปัญหาและ

ความต้องการประชาชน แก้ไขปัญหาได้อย่าง

รวดเร็ว

29 โครงการจัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ด าเนินงานจัดท าเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน 5,000 อบต. ส านักปลัด

/ต าบล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ต ำบล เพ่ือจดัท ำแผนพฒันำทอ้งถ่ิน ประชมุ ห้วยแอ่ง

ประชาคมท้องถ่ิน ประชุมคณะกรรมการ 

อนุกรรมการคณะท างานต่างๆเก่ียวกับจัดท าแผน

พัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า

แผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย

องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน

ชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็น

แผนพัฒนาท้องถ่ินและกิจกรรม เก่ียวกับการใช้

และการตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่า

พิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหาร 

ว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าอาหารกลางวัน 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



  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.

30 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ด าเนินงานฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประชาชน 20,000 อบต. ส านักปลัด

และบุคลากรต าบลห้วยแอ่งโดยจ่ายเป็น ห้วยแอ่ง

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี  

ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก

อบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่า

ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึก 

อบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง 

และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย

อ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึกอบรมส าหรับการจัดท า

โครงการในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 รวมท้ังการส่งเสริม

กิจกรรมของศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาผู้มี

อาการทางจิตก่อเหตุแบบบูรณาการของอ าเภอ

เมืองมหาสารคาม (โครงการนาคาพิทักษ์ 

รักษ์ประชา) ในเขตรับผิดชอบสถานีต ารวจ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

ภูธรท่าตูม อ าเภอเมืองมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม

31 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ด าเนินงานฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน 30,000 อบต. ส านักปลัด

ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  ห้วยแอ่ง

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการ

ตกแต่งสถานท่ี ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด 

และปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารค่ายานพาหนะ 

ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นในการฝึก

อบรมส าหรับการจัดท าโครงการในการฝึกอบรม

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

32 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ด าเนินงานฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 30,000 อบต. ส านักปลัด

ให้กับประชาชนและ บุคลากรขององค์การบริหาร ห้วยแอ่ง

ส่วนต าบลห้วยแอ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ 

ด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และการตกแต่ง

สถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ

ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ 

ค่าประกาศนียบัตรค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า 

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึก

อบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร

ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ

ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

33 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ด าเนินงานเก่ียวกับการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ 50,000 อบต. ส านักปลัด

ในช่วงเทศกาล เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันส าคัญต่าง  ๆ ห้วยแอ่ง

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

   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.

34 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ด าเนินงานเลือกต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบล 10,000 อบต. ส านักปลัด

ห้วยแอ่ง ตามท่ีกฎหมายก าหนด อีกท้ังให้ความให้ ห้วยแอ่ง

ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ 

หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ

ถึงสิทธิและหน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิก

วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด

สถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย

เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของ

สมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนา

คุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

 ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า อบต.

ตอบแทนคณะกรรมการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ห้วยแอ่ง

35 อุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วม สนับสนุนจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ 20,000 อบต. ส านักปลัด

ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ห้วยแอ่ง

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

  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.

36 โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้า ด าเนินงานพัฒนากลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 20,000 อบต. กองสวัสดิการ

ชุมชน โดยมีคำ่ใชจ้่ำยประกอบดว้ย ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ

สมนาคุณในการดูวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย

โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

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.

37 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน 20,000 อบต. กองสวัสดิการ

เยาวชนต าบลห้วยแอ่ง ต าบลห้วยแอ่ง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ  

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร 

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ

ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณ

ในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนา 

คุณวิทยากร ค่าอาหารค่าป้าย โครงการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

38 โครงการเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ด าเนินงานเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติด ประกอบ 20,000 อบต. กองสวัสดิการ

ด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศ

นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และ

ส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์

ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจเุอกสารส าหรบัผูเ้ขา้รบั

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร

 ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

39 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ด าเนินงานฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี   30,000 อบต. กองสวัสดิการ

กลุ่มสตรี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร  

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์

ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย

ในการติดต่อส่ือสารค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ

ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ

สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 

ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

เคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย

โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

40 โครงการอบรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ด าเนินงานอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงเรียน 30,000 อบต. กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุ ผูส้งูอำย ุโดยมีคำ่ใชจ้่ำยประกอบดว้ย  ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า 

ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่า

อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

41 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการและ ด าเนินงานอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ/ผู้ด้อย 30,000 อบต. กองสวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาส โอกำส  โดยมีคำ่ใชจ้่ำยประกอบดว้ย  ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 

ค่าวัสดุเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศ

นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิง

พิมพ์ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

  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.

42 โครงการจัดต้ังระบบการแพทย์ ด าเนินงานฝึกอบรมจัดต้ังระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 20,000 อบต. กองสาธารณสุข

ฉุกเฉินประจ าต าบล (EMS) ประจ าต าบล (EMS)โดยการเพ่ิมศักยภาพ และ ห้วยแอ่ง

พัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมใน

การปฏิบัติงาน

43 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ด าเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 10,000 อบต. กองสาธารณสุข

ห้วยแอ่ง

44 โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด ด าเนินงานควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอุบัติ  10,000 อบต. กองสาธารณสุข

อุบัติใหม่ เช่น โควิด-19 ใหม่ เช่น โควิด-19 เป็นต้น ห้วยแอ่ง

45 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ด าเนินงานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 10,000 อบต. กองสาธารณสุข

จากโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้า ห้วยแอ่ง

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

อุดหนุนเอกชน ดังต่อไปน้ี อุดหนุนเอกชน  ดังน้ี 210,000 อบต. กองสาธารณสุข

46 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริ อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-10  ห้วยแอ่ง

ด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1-10 ในการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริ 200,000

ด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท

47 เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครง อุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค  5,000 อบต. กองสาธารณสุข

การสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ ห้วยแอ่ง

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

48 เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูล 5,000 อบต. กองสาธารณสุข

จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ห้วยแอ่ง

โครงการสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ 

โครงการ / กิจกรรม

อุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟูอารยธรรม

   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.

49 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินงานค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน 10,000 อบต. ส านักปลัด

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ห้วยแอ่ง

พนักงานจ้าง อบต.ห้วยแอ่ง อบต.ห้วยแอ่ง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

จัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ 

ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารค่าเช่า

อุปกรณ์ต่างๆค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร

ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ 

ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

50 โครงการวันท้องถ่ินไทย ด าเนินงานการจัดงานวันท้องถ่ินไทย ขององค์กร 10,000 อบต. ส านักปลัด

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี 2566 ห้วยแอ่ง

เช่น ค่าอาหาร ค่าจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการ

ท าบุญเล้ียงพระ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565



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.

51 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยม ด าเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยม 30,000 อบต. ส านักปลัด

องค์กรหรือ OD เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ องค์กรหรือ OD เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ห้วยแอ่ง

ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงาน สมาชิกสภาท้องถ่ิน พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ประจ า พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าท่ี

และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต. ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด อบต.ห้วยแอ่ง  โดยจ่ายเป็น 

ห้วยแอ่ง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ เคร่ือง

เขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร

และส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

ส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้

บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  

ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

52 โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 5,000 อบต. ส านักปลัด

ของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าท่ี ของข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ห้วยแอ่ง

ท้องถ่ิน เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ 

เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ค่าถ่าย  เอกสารค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการ

ติดต่อส่ือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า

หรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร  

ค่าอาหารค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

53 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย ด าเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย 10,000 อบต. ส านักปลัด

ข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม ข้อบังคับของกฎหมายท่ีเก่ียวกับคุณธรรม   ห้วยแอ่ง

จริยธรรม และธรรมาภิบาล จริยธรรมและธรรมาภิบาล โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับกำรจดัสถำนที ่คำ่วสัด ุเครือ่งเขียนและ

อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและเคร่ือง 

ด่ืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน

พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

54 โครงการพัฒนา/ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ ด าเนินงานโครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การจัด 5,000 อบต. กองคลัง

ภาษี เก็บภาษีโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้ ห้วยแอ่ง

และการตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ 

ปิดค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศ

นียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

ส่ิงพิมพ์ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร 

ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุ

เอกสาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร

 ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

   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.

55 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ท้ังใน 10,000 อบต. ส านักปลัด

ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง ห้วยแอ่ง

หรืออุดหนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในลักษณะ

บูรณาการ โดยค านึงถึงสถานะการคลังใช้จ่าย

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการ

ใช้และการตกแต่งสถานท่ีอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี

เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร  

ค่ากระเป๋าหรือส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

56 โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ ด าเนินงานอบรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 150,000 อบต. ส านักปลัด

ผู้บริหาร/สมาชิก อบต./พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร /สมาชิกอบต./พนักงานส่วนต าบล ห้วยแอ่ง

ของ อปท.เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าป้าย 

ประชาสัมพันธ์ ค่าท่ีพักค่าจ้างเหมารถ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม



  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.

57 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัย ด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  30,000 อบต. กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ โดยมีคำ่ใชจ้่ำยประกอบดว้ย คำ่ใชจ้่ำยในพิธี ห้วยแอ่ง สังคม

เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์

เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับ

การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร ค่าเช่า  

อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือ

ส่ิงท่ีใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืมค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย

โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

58 โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัช ด าเนินโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ 30,000 อบต. กองสวัสดิการ

ญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ห้วยแอ่ง สังคม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ 

ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ

ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้

ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นในการอบรม

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

59 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพด้าน ค่าใช้จ่ายให้ความรู้ด้านสุขภาพด้านสิทธิสวัสดิการ  50,000 อบต. กองสวัสดิการ

สิทธิสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุกิจกรรม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ห้วยแอ่ง สังคม

รดน้ าขอพร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ

การเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้

ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

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.

60 โครงการท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน ด าเนินงานจัดซ้ิอท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 5,000 อบต. กองการศึกษา

ประกอบด้วย ค่าช้ันวางหนังสือ หนังสือ ห้วยแอ่ง

วารสาร และหนังสืออ่ืนๆ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอ้ี 

ป้าย วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้เป็นท่ีอ่านหนังสือประจ า

หมู่บ้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

61 โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็ก ด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  30,000 อบต. กองการศึกษา

แห่งชาติ ประกอบด้วย ค่าพิธีการค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุ ห้วยแอ่ง

การศึกษา ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าของท่ีระลึก 

ค่าของขวัญของรางวัลการประกวดต่างๆ และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

62 โครงการตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน ด าเนินงานตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา   10,000 ศพด.อบต. กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ห้วยแอ่ง

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

63 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนา ด าเนินงานประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 ศพด.อบต. กองการศึกษา

เด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม และ ห้วยแอ่ง

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

64 โครงการส่งเสริมการจัดให้มีแหล่ง ด าเนินงานส่งเสริมการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน 10,000 ศพด.อบต. กองการศึกษา

เรียนรู้ชุมชนเพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาการเด็กปฐมวัยเช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ห้วยแอ่ง

และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

65 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน 144,500 ศพด.อบต. กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศึกษา (ค่าจัด การเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนา ห้วยแอ่ง

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง(เงิน

อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรส าหรับเด็ก

ปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนเด็กนักเรียน 85 คน เป็นค่าจัดการเรียน

การสอน อัตราละ 1,700 บาท/คน 

เป็นเงิน 144,500 บาท  

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

66 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 46,330 ศพด.อบต. กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์ การบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์ ห้วยแอ่ง

การเรียน, ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน, ค่า การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) พัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง จ านวน 1 แห่ง

(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัด

การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศพด.)

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กนักเรียน 56 คน ดังน้ี 

1) ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ 200บาท/ปีจ านวน  

56 คน เป็นเงิน 11,200 บาท

2) ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตราคนละ 200 บาท/ปี  

จ านวน 56 คน เป็นเงิน 11,200 บาท

3) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 

จ านวน 56 คน  เป็นเงิน 16,800 บาท

4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ430 บาท  

/ปี จ านวน 56 คน เป็นเงิน 24,080 บาท 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

67 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร ด าเนินงานสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 437,325 ศพด.อบต. กองการศึกษา

สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนา ห้วยแอ่ง

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง  

จ านวน 1 แห่ง (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน

อาหารกลางวัน) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาคเรียน อัตรา 

ม้ือละ 28 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน จ านวน

เด็กนักเรียน 85 คน  เป็นเงิน 583,100 บาท

68 โครงการให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ด าเนินงานให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา 20,000 ศพด.อบต. กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่ียวกับการป้องกัน เด็กเล็กเก่ียวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ห้วยแอ่ง

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เช่น ค่าอาหาร อาหาร

โคโรนา 2019 ว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 

ค่าวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ

69 วัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปน้ี ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 162,877 บาท 531,955 ศพด.อบต. กองการศึกษา

69.1 ค่าอาหารเสริม(นม) (1) อาหารเสริมนมส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ห้วยแอ่ง

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน

เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ สังกัด สพฐ.

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง 3 แหง่

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนเด็กนักเรียน 85 คน จ านวน 260 วัน

(2) อาหารเสริมนมส าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารเสริม (นม) 

เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) จ านวน 3 แห่ง     

เด็กนักเรียน 190 คน จ านวน 260 วัน

70 อุดหนุนส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 798,000 โรงเรียน กองการศึกษา

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย   (สพฐ.)เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สังกัด สพฐ.

การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 3 แหง่

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการ (อาหารกลางวัน) โรงเรียน สังกัดส านักงานเขต   

ศึกษา (สพฐ.) พ้ืนท่ีการศึกษา(สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน

(โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ, โรงเรียนบ้านโด

ท่างาม,โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าส าราญ)  

อัตราม้ือละ 21บาทต่อคน จ านวน 200 วัน  

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม



   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.

71 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและ ด าเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ 50,000 อบต. กองการศึกษา

ประชาชนท่ัวไป ต้านยาเสพติด ระหว่างชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ห้วยแอ่ง

ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอลล์ ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ได้แก่ค่าเช่าหรือค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์

กีฬาค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจ าสนามการ

แข่งขันกีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดท า

เกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วย

รางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน เพ่ือเป็นการ 

ประกาศเกียรติคุณเงินหรือของรางวัลเพ่ือมอบให้ 

การจัดพิธีเปิด-ปิดผู้ชนะการแข่งขันค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ

เช่น การแข่งขันกีฬา ร้ิวขบวน กีฬาสาธิต 

ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายเก่ียว

กับสถานท่ี ได้แก่ ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่า

หรือค่าบ ารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์

ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดต้ังและค่าร้ือถอน

เช่น เคร่ืองเสียง เวที ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานท่ี ค่าสาธาร-

ณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ าประปาเป็นต้น 

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



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.

72 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธ ด าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 20,000 อบต. กองการศึกษา

ศาสนา ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ห้วยแอ่ง

ค่าใช้จ่าย พิธีทางศาสนา ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมา

ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ตาม

วัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าใช้

จ่ายเก่ียวกับสถานท่ี และค่าเก่ียวข้อง ได้แก่ ค่า

จัดสถานท่ี ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแส 

ไฟฟ้า น้ าประปา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือ

แข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ 

หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ

การแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือ

ของรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 

ค่ามหรสพ การแสดง ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา

หรือส่ิงพิมพ์ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง

ในการจัดงาน 

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

73 โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณี ด าเนินงานสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ โดยมีค่าใช้ 150,000 อบต. กองการศึกษา

บุญบ้ังไฟ จ่าย ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ห้วยแอ่ง

ค่ารับรองผู้ท่ีเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานท่ีและค่าเก่ียวข้องได้แก่ 

ค่าสถานท่ีจัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบ ารุง 

เคร่ืองเสียง เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานท่ี 

ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า  

น้ าประปา ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน

 ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือ

ถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ

แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ

รางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 

ค่ามหรสพ การแสดง ค่าจ้างเหมาท าป้ายโฆษณา

หรือส่ิงพิมพ์ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

74 โครงการท้องถ่ินอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระ ด าเนินโครงการท้องถ่ินอาสาปลูกป่าเฉลิม 30,000 อบต. กองส่งเสริม

เกียรติ พระเกียรติ ประกอบไปด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ห้วยแอ่ง การเกษตร

ในการจัดโครงการค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้

ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย

รณรงค์ ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ 

ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ

75 โครงการรักษ์น้ า รักป่า รักษาส่ิงแวดล้อม ด าเนินโครงการรักษ์น้ า รักป่า รักส่ิงแวดล้อม 30,000 อบต. กองส่งเสริม

ประกอบไปด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ห้วยแอ่ง การเกษตร

ในการจัดโครงการค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้

 ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย

รณรงค์ ค่าน้ าด่ืม น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ

ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

และเก่ียวข้องในการจัดโครงการ

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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.

76 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืช ด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและพืชสมุนไพร 30,000 อบต. กองส่งเสริม

สมุนไพรอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ห้วยแอ่ง การเกษตร

ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นการจัด

โครงการ ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ค่าป้าย

โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรณรงค์ ค่าน้ าด่ืม

น้ าใช้ในการด าเนินโครงการ ค่าจ้างเหมาบริการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้อง 

ในการจัดโครงการ

  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.

77 โครงการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ ด าเนินงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย  20,000 อบต. กองสาธารณสุข

ขยะมูลฝอย ห้วยแอ่ง

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ / กิจกรรม













































































๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 เก้าอ้ีท างาน เป็นค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 9,000     ส านักปลัด
จ านวน  ๒  ตัว  โดยมีคุณลักษณะ
ดังน้ี ๑.เป็นเก้าอ้ีแบบเบาะน่ัง  มี
พนักพิง มีท่ีพักแขน ๒ ข้าง
๒.บุด้วยหนังวิทยาศาสตร์ เสริม
ฟองน้ า ไม่ยุบตัว
๓.ขนาดเก้าอ้ีกว้าง ๖๘ ลึก ๗๒
สูง 111-121 เซนติเมตร

2 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 5,500     ส านักปลัด
เล่ือนกระจก ๕  ฟุต ๒ บานเล่ือน  จ านวน ๑  หลัง

โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
๑. ตัวตู้ขนาด 1489 (w) *880
(H) MM ๒.โครงตู้ผลิตจากเหล็ก
แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. 

    แบบ ผด.๐๒/๑

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์



    แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พับข้ีนรูปแผ่นช้ัน  ประกอบด้วย ส านักปลัด
แผ่นช้ันตู้ละ 2 แผ่น แต่ละแผ่น
ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6
มม. มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง
สามารถปรับระดับความสูงได้
๓.ประตูท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
หนา  ไม่น้อยกว่า  0.6  มม. 
บานประตูท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
หนา  ไม่น้อยกว่า  0.6  มม. 
๔.บานกระจกใช้กระจกหนา 3 มม.
หุ้มด้วยยางกันกระแทก  มีกุญแจ
ล็อคติดกับบานประตู  มีลูกล้อ
พลาสติก  ว่ิงอยู่บนรางอลูมิเนียม

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

                                                                                                                                                                   แบบ ผด.๐๒/๑
จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์



    แบบ ผด.๐๒/๑
ท่ียึดกับตัวตู้

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 ตู้เก็บเอกสารแบบบานเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบ 6,500     ส านักปลัด
เล่ือนกระจกแบบสูง ๒ บานเล่ือน  แบบสูง  จ านวน 

๑  หลัง  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี
๑. ตัวตู้ขนาด 918 (w) *464
(H) MM ๒.โครงตู้ผลิตจากเหล็ก
แผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6  มม. 
พับข้ีนรูปแผ่นช้ัน  ประกอบด้วย
แผ่นช้ันตู้ละ 3 แผ่น แต่ละแผ่น
ท าด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.6
มม. มีคานเหล็กเสริมความแข็งแรง
สามารถปรับระดับความสูงได้
๓.ประตูท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑
หนา  ไม่น้อยกว่า  0.6  มม. 
บานประตูท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หนา  ไม่น้อยกว่า  0.6  มม. ส านักปลัด
๔.บานกระจกใช้กระจกหนา 3 มม.
หุ้มด้วยยางกันกระแทก  มีกุญแจ
ล็อคติดกับบานประตู  มีลูกล้อ
พลาสติก  ว่ิงอยู่บนรางอลูมิเนียม
ท่ียึดกับตัวตู้

ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม



    แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือตู้เก็ยเอกสาร 16,500  กองคลัง
แบบ 2 บานเล่ือน จ านวน 3 หลัง
โดยมีราคาตามบัญชีมาตรฐานครุ
ภัณฑ์ส านักงบประมาณก าหนดหรือ
ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด

พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 เคร่ืองปรับอากาศ  แบบเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 21,500 กองสาธารณสุข
ติดผนัง แบบติดผนัง  ขนาด 18,000 และส่ิงแวดล้อม

บีทียู  โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี
๑. ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาด
ไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู
๒. ราคาท่ีก าหนดเป็นราคารวม
ค่าติดต้ัง
๓.เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความ
สามารถในการท าความเย็นขนาด

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑
ไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้องได้รับ
รองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม  และสลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔.เป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม

ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน



    แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนสำธำรณสุข
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๔.เป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบ
ส าเร็จรูปท้ังชุด

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑

๑. ประเภทครุภัณณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิว 22,000 ส านักปลัด
ส าหรับงานประมวลผลเตอร์โน๊ตบุค พร้อมติดต้ัง จ านวน

๑ เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑
2 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือเพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 8,900     กองคลัง

LED ขาวด า ชนิด หรือLED ขาวด า ชนิด  
Network แบบท่ี ๑ Network แบบท่ี ๑ จ านวน

๑ เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล

๑. ประเภทครุภัณณ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกเพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบ 4,000     กองคลัง
พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

๑ เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์



    แบบ ผด.๐๒/๑
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล

๑. ประเภทครุภัณณ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 รถ ๔ ล้อดัมพ์ติด เพ่ือเป็นรถติดชุดไฮดรอลิคเครน ####### กองช่าง
ชุดเครนกระเช้า ใช้ส าหรับยกของมีน้ าหนักมาก

น้ าหนักรถ  1,600  ก.ก.ระบบ
เกียร์เดินหน้า 5 ถอยหลัง 1 ระบบ

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑
เบรก ดัมพ์เบรคไฮดรอลิคท้ัง ๔
ล้อ กระเช้ายกได้สูงจากพ้ืนดิน 8.0
เมตร เครนยกน้ าหนักได้ 2,000
ก.ก.ท่ีแขนหดสุด  แขนเครนหมุน
รอบตัวตัวได้ 360 องศา ขาหย่ัง
ระบบไฮดรอลิคท้ัง 2 ข้าง เคร่ือง
ยนต์ดีเซล  16  แรงม้า มีเซฟต้ี
วาล์วเม่ือสายไฮดรอนิคขาดจะ
ล็อคทันที  ติดกระเช้าท่ีปลายเครน

๑. ประเภทครุภัณณ์ยำนพำหนะและขนส่ง
๑.๑  กลยุทธ์ กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  ปรับปรุงจัดหำปัจจัยเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ี  ตลอดจนสภำพแวดล้อมภำยในสถำนท่ีปฏิบัติงำน
     (๑) แผนงำนเคหะและชุมชน
ล ำดับ ครุภัณฑ์ รำยละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน

ท่ี ท่ีด ำเนินกำร (บำท) ด ำเนินกำร รับผิดชอบ
หลัก 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 รถ ๔ ล้อ ดัมพ์ติด ใช้ซ่อมไฟฟ้าได้ ตัวรถกว้าง 160 ####### กองช่าง
ชุดเครนกระเช้า ยาว 580 สูง 235 ซ.ม. กระบะ

เหล็กยกเทด้วยระบบไฮดรอลิค

จ ำนวนครุภัณฑ์  วัสดุ  ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเป็นโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.๒๕๖๖

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยแอ่ง  อ ำเภอเมืองหำสำรคำม  จังหวัดมหำสำรคำม
ประเภทครุภัณฑ์

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๖
พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖



    แบบ ผด.๐๒/๑
กระเช้าภายในกรุไฟเบอร์ป้องกัน
ไฟดูด


