แผนการดําเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์ การบริหารส่ วนตําบลห้ วยแอ่ ง
อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

คํานํา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้ กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทําแผนดําเนินงาน เพื่อเป็ นแผนที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริ งทังหมดในพื
้
้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น ประจําปี งบประมาณนัน้
แผนดําเนินงานประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันเป็
้ นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ /
กิจกรรมทังหมดที
้
่จะดําเนินการในปี งบประมาณนัน้ ทําให้ แนวทางในการดําเนินงานในปี งบประมาณนันของ
้
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านมากขึ ้น มีการประสานและบูรณาการ การ
ทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผน / โครงการในแผนปฏิบตั กิ ารจะทําให้ การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ ้นปี งบประมาณมีความสะดวกขึ ้น
ดังนันองค์
้ การบริ หารส่วนตําบลห้ วยแอ่ง จึงได้ จดั ทําแผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ 2559
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริ หารพัฒนาในรอบปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า แผน
ดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 2559 นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารจัดการและเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ต่อไป
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สารบัญ
ส่ วนที่ 1
บทนํา 1
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
ส่ วนที่ 2
รายละเอียดแผนการดําเนินงานประจําปี 2559
บัญชีสรุ ปโครงการ

หน้า
1
2
2
3
5
18

ส่ วนที่ 1
บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทําแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี และแผนการ
ดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาํ เนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประจําปี งบประมาณนั้น ทําให้
แนวทางในการดําเนินงานในปี งบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ
มากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน
โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปี มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยจาก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด
5 ข้อ 26 , 27 ) ได้กาํ หนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงานโดยมีข้นั ตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่ างแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ประกาศเป็ นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศ
เพือ่ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน และต้องปิ ดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิ บวัน
3. แผนการดําเนินงานให้จดั ทําเสร็ จภายในเดือนธันวาคมของปี งบประมาณนั้น หรื อภายใน
สามสิ บวันนับตั้งแต่วนั ที่ต้งั งบประมาณดําเนินการ หรื อได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการ
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่ตอ้ งดําเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในปี งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็ นอํานาจของผูบ้ ริ หาร
ท้องถิ่น
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้เสร็ จภายในเดือนธันวาคมของปี งบประมาณนั้นๆ หรื อ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่อนุมตั ิให้เพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดาํ เนินโครงการใน
ปี งบประมาณนั้นผูบ้ ริ หารมีอาํ นาจขยายเวลาการจัดทําแผนการดําเนินงานตามวรรคหนึ่ง
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเป็ นเครื่ องมือสําคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การดําเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการติดตามการ
ดําเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบตั ิการจึงมีแนวทางในการจัดทํา ดังนี้

1. เป็ นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลกั ษณะเป็ นการดําเนินการ (Action Plan)
2. จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี แล้ว
3. แสดงถึงเป้ าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการที่ชดั เจน และ
แสดงถึงการดําเนินงานจริ ง
4. เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลห้วยแอ่ง
วัตถุประสงค์ ของแผนการดําเนินงาน
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ต้ งั ไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานได้ชดั เจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน ลดความซํ้าซ้อนของโครงการต่าง ๆ
7. เพื่อกําหนดห้วงระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบล
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ดําเนินการจริ งในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง ซึ่งจะมีท้งั โครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดําเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิการพัฒนาจังหวัด/อําเภอแบบบูรณา
การ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่ างแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่ างแผนการดําเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กาํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 บทนํา
ส่ วนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดําเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนําร่ างแผนการดําเนินงานเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดําเนินงานให้องค์การบริ หารส่ วนตําบล จัดทําประกาศ เรื่ อง แผนการ
ดําเนินงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง ประจําปี เพื่อปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบได้
ประโยชน์ ของแผนการดําเนินงาน
1. การดําเนินงานเป็ นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางที่วางไว้
2. การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่งเป็ นไป
ตามเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานได้ชดั เจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
5. ทราบถึงผลการดําเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและประหยัด

จากขั้นตอนการทําแผนการดําเนินงานสามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทําแผนพัฒนาท้ องถิ่น

รวบรวมโครงการ /
กิจกรรม

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่ วยงานอื่น

ทําร่ างแผนการดําเนินการ

เสนอร่ างแผนการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้ องถิ่น

พิจารณาร่ างแผนการ
ดําเนินงาน

เสนอร่ างต่ อผู้บริหาร
ท้ องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ท้ องถิ่น

ผู้บริหารท้ องถิ่นให้ ความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้

ส่ วนที่ 2

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสิ นค้าเกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็ วขึ้น
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 4
100,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.10
ม. ย 46 ม. หนา 0.15 ม.
2 โครงการก่อสร้างถนน
ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 5
100,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.9
ม. ย 38 ม. หนา 0.15 ม.
3 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 5
100,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.1 ม. ย 60 ม. หนา 0.10 ม.
4 โครงการปรับปรุ งถนนลงหิ น ปรับปรุ งถนนลงหิ นคลุก ก 100,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
คลุก ม.4
4 ม. ย 212 ม. หนา 0.15 ม.
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้ าไปตามแหล่งการเกษตร และชุมชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ
5 โครงการขยายเขตระบบ
ขยายเขตระบบไฟฟ้ า
150,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
ไฟฟ้ า หมู่ที่ 2
6 โครงการขยายเขตระบบ
ขยายเขตระบบไฟฟ้ า
150,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง

พ.ศ. 2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2559
ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

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.

ไฟฟ้ า หมู่ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุ งระบบประปา / นํ้าบาดาล
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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
ก่อสร้างระบบประปา
240,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
ประปาหมู่บา้ น ม.5
หมู่บา้ น ขนาดความจุ 4
ลบ.ม.
8 โครงการก่อสร้างระบบ
ก่อสร้างระบบประปา
227,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
ประปาหมู่บา้ น ม.6
หมู่บา้ น ขนาดความจุ 4
ลบ.ม.
9 โครงการก่อสร้างระบบ
ก่อสร้างระบบประปา
248,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองช่าง
ประปาหมู่บา้ น ม.7
หมู่บา้ น ขนาดความจุ 4
ลบ.ม.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริ มเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างคลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม
10 โครงการสนับสนุนนํ้ามัน
สนับสนุนนํ้ามันเชื้อเพลิง
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
เชื้อเพลิง หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริ มเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ให้หมู่บา้ นและชุมชนผลิตสิ นค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
11 โครงการส่งเสริ มอาชีพ
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ขา้ วที่มี
30,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
เกษตรกร (จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ คุณภาพ เมล็ดหญ้า
ส่งเสริ ม
ข้าว หมู่ที่ 1-10)
การเกษตร

12 โครงการฝึ กอบรมเกษตร
อินทรี ย ์

- จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู ้
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
ส่งเสริ ม
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริ มเกษตรปลอดสารพิษ
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ให้หมู่บา้ นและชุมชนผลิตสิ นค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริ มศูนย์
- จัดอบรมเพิม่ ทักษะความรู ้
30,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ปรัชญา - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ส่งเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตร
14 โครงการส่งเสริ มสวน
-จัดอบรมส่งเสริ มสนับสนุน 50,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สมุนไพรไทย
การปลูกสมุนไพรไทย
ส่งเสริ ม
การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บา้ นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครื อข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการส่งเสริ มกลุ่ม
- จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู ้
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
อาชีพ
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
สวัสดิการ
สังคมฯ
16 โครงการสนับสนุน
สนับสนุนงบประมาณใน
30,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
กิจกรรมกองทุนภัยพิบตั ิ
กองทุนแก้ไขปั ญหาภัยพิบตั ิ
ตําบลห้วยแอ่ง
ตําบลห้วยแอ่ง

17 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงในการ
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
กิจการ อปพร.
เดินทางไปราชการ
18 โครงการทํานุบาํ รุ งพุทธ
จัดกิจกรรมส่งเสริ มทํานุ
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ศาสนา พัฒนาจิตใจ ห่วงใย บํารุ งพุทธศาสนา
สวัสดิการ
ผูส้ ูงอายุ
สังคมฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บา้ นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครื อข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปกป้ องคุม้ ครอง จัดอบรมให้ความรู ้เยาวชน
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ห่วงใยเพื่อนใสวัยรุ่ น
ในตําบล
สวัสดิการฯ
20 โครงการผูส้ ูงวัยห้วยแอ่ง
ส่งเสริ มการออกกําลังกาย
40,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สุขใจ ห่วงใยสุขภาพ
สําหรับผูส้ ูงอายุ
สวัสดิการฯ
21 โครงการผูส้ ูงอายุพฒั นา
จัดกิจกรรมส่งเสริ ม
60,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สุขภาพจิต พิชิตภาวะ
สุขภาพจิตผูส้ ูงอายุ
สวัสดิการฯ
ซึมเศร้า
22 โครงการฝึ กทักษะด้าน
จัดกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนา
30,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
อาชีพช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ทักษะอาชีพแก่เยาวชน
สวัสดิการฯ
23 โครงการปรองดอง
ประชาคมเพื่อการปรองดอง 50,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
สมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สมานฉันท์
24 โครงการฝึ กอบรมและ
จัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
250,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร/
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
สมาชิก/พนักงานส่วน
ผูบ้ ริ หาร สมาชิก พนักงาน

ตําบล (ศึกษาดูงาน อปท.) ส่วนตําบล
25 โครงการหมู่บา้ น/ชุมชน
จัดอบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับ
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติด สร้างชุมชนปลอด
อย่างยัง่ ยืน
ยาเสพติด
26 โครงการส่งเสริ มเพิ่ม
จัดอบรมเพิ่มประสิ ทธิภาพ
70,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ประสิ ทธิภาพสภาองค์กร สภาองค์กรชุมชนตําบลห้วย
สวัสดิการ
ชุมชนตําบลห้วยแอ่ง
แอ่ง
สังคมฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บา้ นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครื อข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 เงินอุดหนุนชมรมผูส้ ูงอายุ อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
10,000 ชมรมผูส้ ูงอายุ
ส่วน
ดําเนินงานชมรมผูส้ ูงอายุ
อบต.ห้วยแอ่ง สวัสดิการ
สังคมฯ
28 เงินอุดหนุนสภาเด็กและ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
10,000 สภาเด็กและ
ส่วน
เยาวชน
ดําเนินงานสภาเด็กและ
เยาวชน อบต. สวัสดิการ
เยาวชน
ห้วยแอ่ง
สังคมฯ
29 โครงการจัดงานกีฬาเด็ก
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
150,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
และเยาวชนสัมพันธ์ตา้ นยา เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์
สวัสดิการ
เสพติด
ต้านยาเสพติด
สังคม
30 เงินอุดหนุนกองทุน
อุดหนุนงบประมาณกองทุน
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง กองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลห้วย สวัสดิการชุมชนตําบลห้วย
สวัสดิการ
แอ่ง
แอ่ง
ชุมชนฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ประชาชนออกกําลังกาย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ
ดําเนินการ 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 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
การศึกษาฯ
32 โครงการปรับเปลี่ยน
จัดอบรมส่งเสริ มปรับเปลี่ยน 20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมเพื่อสุขภาพ
สาธารณสุข
ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ประชาชนออกกําลังกาย
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ
ดําเนินการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ
จัดอบรมพัฒนา อสม. และ
100,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
อสม. และแกนนําสุขภาพ แกนนําเพื่อส่งเสริ มสุขภาพ
สาธารณสุข
ตําบลห้วยแอ่ง
ฯ
34 โครงการอบรมผูน้ าํ การ
อบรม ส่งเสริ มผูน้ าํ การออก
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ออกกําลังกายประจํา
กําลังกาย
สาธารณสุข
หมู่บา้ น
ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้
35 โครงการส่งเสริ มกิจกรรม - จัดอบรมเพิม่ ทักษะความรู ้
40,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูพ้ ิการ / - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
สวัสดิการ

ผูด้ อ้ ยโอกาส
36 เงินอุดหนุนชมรมผูพ้ ิการ

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานชมรมผูพ้ ิการ

10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชุมชน
37 โครงการจัดตั้งระบบ
- ฝึ กอบรมจัดตั้งระบบ
50,000
การแพทย์ฉุกเฉิ นประจํา
การแพทย์ฉุกเฉิ นประจํา
ตําบล
ตําบล (EMS)
38 โครงการจัดหาเครื่ องแต่ง จัดหาเครื่ องแต่งกายชุด
20,000
กายชุดปฏิบตั ิการ อปพร. ปฏิบตั ิการ อปพร.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชุมชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
39 โครงการฝึ กทบทวน
จัดฝึ กทบทวนสมาชิก อปพร. 30,000
สมาชิก อปพร.
40 โครงการฝึ กทบทวนลูกเสื อ จัดฝึ กทบทวนลูกเสื อชาวบ้าน 47,000
ชาวบ้าน
41 โครงการรณรงค์ป้องกัน
จัดตั้งจุดตรวจ จุดรณรงค์
100,000
และลดอุบตั ิเหตุ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล
42 โครงการอบต.สัญจร / จัด ประชาคมรับฟังความคิดเห็น 30,000
เวทีประชาคม
ของประชาชน

ชมรมผูพ้ ิการ
อบต.ห้วยแอ่ง

สังคมฯ
ส่วน
สวัสดิการ
สังคมฯ

อบต.ห้วยแอ่ง

สํานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด

สถานที่
หน่วย
ดําเนินการ ดําเนินการ
อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
อบต.ห้วยแอ่ง

สํานักปลัด

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.

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธงชาติ 100,000
ธงตราสัญลักษณ์
จัดทําซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
44 โครงการจัดซื้อกระจกโค้ง จัดซื้อกระจกโค้งนูนพร้อม
100,000
นูนตามแยกพร้อมติดตั้ง
ติดตั้ง
45 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง จัดซื้อพร้อมติดตั้ง
100,000
ไฟสัญญาณจราจรพลังงาน ไฟสัญญาณจราจรพลังงาน
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์
46 โครงการจัดทําแผ่นพับ
-จัดทําแผ่นพับ
10,000
ป้ ายประชาสัมพันธ์ดา้ น
-ป้ ายประชาสัมพันธ์
โรคติดต่อและโรคระบาด
47 โครงการควบคุมป้ องกัน
- จัดซื้อทรายอะเบท
40,000
- ซื้ อนํ้ายาเคมี
โรคไข้เลือดออก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชุมชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
48 โครงการควบคุมป้ องกัน
จัดซื้อวัคซีนและยาคุมกําเนิด 35,000
โรคพิษสุนขั บ้า
สําหรับสุนขั และแมว
43 โครงการปกป้ องสถาบัน

49 โครงการอบรมให้ความรู ้
เรื่ องโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สํานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง

สํานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง

สํานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
สาธารณสุข
ฯ
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สาธารณสุข

สถานที่
ดําเนินการ
อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส่วน
สาธารณสุข
ฯ
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สาธารณสุข
ฯ

50 เงินสมทบกองทุน
อุดหนุนงบประมาณกองทุน
80,000
กองทุน
หลักประกันสุขภาพ
สปสช.
สปสช.
แห่งชาติ (สปสช.)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรู ปแบบ และทุกระบบ
51 โครงการสนับสนุนการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
459,200 อบต.ห้วยแอ่ง
บริ หารสถานศึกษา (อาหาร ศพด.
กลางวัน ศพด.)
52 โครงการสนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารกลางวัน
676,000 อบต.ห้วยแอ่ง
กลางวันสําหรับนักเรี ยนใน นักเรี ยนในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนเขตตําบลห้วยแอ่ง
53 โครงการสนับสนุนอาหาร สนับสนุนอาหารเสริ ม (นม) 535,200 อบต.ห้วยแอ่ง
เสริ ม (นม) ศูนย์พฒั นาเด็ก ศพด. และโรงเรี ยนในเขต
เล็กและโรงเรี ยนในเขต
พื้นที่ตาํ บลห้วยแอ่ง
ตําบลห้วยแอ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรู ปแบบ และทุกระบบ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ
54 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมวัน
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เด็กแห่งชาติ
55 โครงการจัดประสบการณ์ ส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยนในศูนย์ 30,000 อบต.ห้วยแอ่ง
เพื่อส่งเสริ มพัฒนาผูเ้ รี ยน พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

ส่วน
สาธารณสุข
ฯ

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

56 โครงการบริ การตรวจ
สุขภาพของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก
57 โครงการเฝ้ าระวังและ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต
ด้านโภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
58 โครงการให้ความรู ้แก่
ผูป้ กครองเด็ก เรื่ อง การ
ดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี
59 โครงการเพิม่ ศักยภาพ
ประสิ ทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์ฯ
60 โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการ
เรี ยนการสอน

บริ การตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรี ยนในศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตด้าน
โภชนาการของเด็กปฐมวัย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
การศึกษาฯ

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
การศึกษาฯ

จัดอบรมให้ความรู ้แก่
ผูป้ กครองเด็ก เรื่ อง การดูแล
เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี
ส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพ
ประสิ ทธิภาพคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ
จัดหาวัสดุสื่อการเรี ยน

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
การศึกษาฯ

50,000

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
การศึกษาฯ

114,800

อบต.ห้วยแอ่ง

ส่วน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรู ปแบบ และทุกระบบ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 จัดซื้อชั้นวางของสําหรับ
จัดซื้อชั้นวางของสําหรับศูนย์ 16,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาฯ
62 จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารสําหรับ จัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสารสําหรับ
12,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
การศึกษาฯ

63 จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
64 จัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับ
เด็ก
65 จัดซื้อเครื่ องเล่น DVD
สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
66 จัดซื้อชุดลําโพงช่วยสอน
พร้อมไมโครโฟน
67 จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี
(LED TV)
68 จัดซื้อตูเ้ ย็นสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร
สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จัดซื้อโต๊ะอาหารสําหรับเด็ก

19,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

จัดซื้อเครื่ องเล่น DVD
สําหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
จัดซื้อชุดลําโพงช่วยสอน
พร้อมไมโครโฟน
จัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี

5,000

อบต.ห้วยแอ่ง

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

13,000

อบต.ห้วยแอ่ง

9,400

อบต.ห้วยแอ่ง

จัดซื้อตูเ้ ย็นสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ
ส่วน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แนวทางการพัฒนา พัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นและชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้รอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฏหมาย สังคมและการเมือง
69 โครงการพัฒนาระบบสาร สนับสนุนระบบสารบรรณ
12,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ อปท.
อิเล็กทรอนิกส์ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แนวทางการพัฒนา พัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นและชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้รอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฏหมาย สังคมและการเมือง
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการเพิม่ ประสิ ทธิภาพ
สนับสนุนค่าลงทะเบียน
10,000 อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
การปฏิบตั ิหน้าที่ของ อปท. ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

71 โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์
จัดซื้อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
72 โครงการจัดซื้อครุ ภณั ฑ์
จัดซื้อครุ ภณั ฑ์เครื่ องพิมพ์
เครื่ องพิมพ์
73 โครงการพัฒนา /
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี
74 โครงการเตรี ยมความพร้อม จัดอบรมเตรี ยมความพร้อมสู่
สู่ประชาคมอาเซียน
ประชาคมอาเซี่ยน

79,800

อบต.ห้วยแอ่ง

กองคลัง

24,500

อบต.ห้วยแอ่ง

กองคลัง

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองคลัง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

75 โครงการเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กและ
เยาวชน
76 โครงการอบรมค่าย
คุณธรรมและจริ ยธรรมเด็ก
และเยาวชน
77 โครงการอบรมจริ ยธรรม
คุณธรรมผูน้ าํ ท้องถิ่น

จัดอบรมเสริ มสร้างทักษะ
การเรี ยนรู ้สาํ หรับเด็กและ
เยาวชน
อบรมค่ายคุณธรรมและ
จริ ยธรรมเด็กและเยาวชน

40,000

อบรมจริ ยธรรมคุณธรรมผูน้ าํ
ท้องถิ่น

30,000

30,000

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
สวัสดิการ
สังคม
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บา้ นและชุมชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปรับปรุ งอาคาร
เอนกประสงค์เกาะลอยกุด
โด ม.3
79 โครงการวันท้องถิ่นไทย
80 โครงการส่งเสริ มทํานุบาํ รุ ง
พระพุทธศาสนา

ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์เกาะลอบกุดโด

100,000

อบต.ห้วยแอ่ง

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
จัดกิจกรรมโครงการเพื่อ
ส่งเสริ มทํานุบาํ รุ ง
พระพุทธศาสนา
81 โครงการสื บสาน
จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟสื บ
วัฒนธรรมงานประเพณี บุญ สานวัฒนธรรมอันดีงาม
บั้งไฟ

20,000
30,000

อบต.ห้วยแอ่ง สํานักปลัด
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาฯ
อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาฯ

82 โครงการสื บสาน
วัฒนธรรมงานประเพณี
ลอยกระทง
83 โครงการสื บสาน
วัฒนธรรมงานประเพณี วนั
ขึ้นปี ใหม่
84 โครงการสื บสาน
วัฒนธรรมงานประเพณี วนั
สําคัญทางพระพุทธศาสนา

150,000

จัดงานประเพณี ลอยกระทง

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

จัดงานวันขึ้นปี ใหม่

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

-วันเข้าพรรษา วันออก
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
พรรษา วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา
-ประเพณี ทอดข้าวสาร
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แนวทางการพัฒนา ฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่ าไม้ให้ยง่ั ยืน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่

กองช่าง

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาฯ
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาฯ
ส่วน
การศึกษา
ศาสนาฯ

หน่วย

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

85 โครงการท้องถิ่นไทยรวม
ใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

โครงการ / กิจกรรม
จัดกิจกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระ
เกียรติฯ เพื่อเพิม่ พื้นที่สีเขียว

ประมาณ ดําเนินการ
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง

ดําเนินการ
ส่วน
ส่งเสริ ม
การเกษตร

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แนวทางการพัฒนา สร้างจิตสํานึกแก่เยาวชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนธรรมชาติ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดทําแผ่นพับ
-จัดทําแผ่นพับ
10,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ป้ ายประชาสัมพันธ์ดา้ น
-ป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์
สาธารณสุข
สิ่ งแวดล้อม
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
ฯ
87 โครงการตําบลห้วยแอ่ง
จัดอบรม ให้ความรู ้ สร้าง
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
ร่ วมใจรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
จิตสํานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข
ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แนวทางการพัฒนา บริ หารจัดการขยะให้ครบวงจร และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการจัดการขยะแบบ อบรมให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ส่วน
บูรณาการสามระบบ
กําจัดขยะอย่างถูกวิธี
สาธารณสุข
ฯ

บัญชีสรุ ปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสิ นค้าเกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็ วขึ้น
1.1 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้ าไปตามแหล่งการเกษตร ชุมชน
1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุ งระบบประปา / นํ้าบาดาล
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริ มเกษตรปลอดสารพิษ
2.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างคลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม
2.3 แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างองค์ความรู ้ให้หมู่บา้ นและชุมชนผลิตสิ นค้าด้านการเกษตรอย่าง
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3.1 แนวทางการพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บา้ นและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครื อข่าย
องค์กร ด้วยการมีส่วนร่ วมจากภาคประชาชน
3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ประชาชนออกกําลังกาย
3.5 แนวทางการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนผูย้ ากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้
3.6 แนวทางการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรู ปแบบ และทุกระบบ
4.2 แนวทางการพัฒนาให้เป็ นหมู่บา้ นและชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้รอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพฯ
4.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนและ
ส่งเสริ มวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บา้ นและชุมชน

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวน
คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

หน่วย
ดําเนินการ

4
2
3

4.545
2.273
3.409

400,00
300,000
715,000

6.366
4.775
11.380

อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง

1
4

1.136
4.545

20,000
140,000

0.318
2.228

อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง

16

18.182

910,000

14.484

อบต.ห้วยแอ่ง

4
2
14

4.545
2.273
15.909

170,000
50,000
762,000

2.706
0.796
12.128

อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง

18
9
7

20.455
10.227
7.955

2,059,600
256,300
370,000

32.781
4.079
5.889

อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
5.1 แนวทางการพัฒนาฟื้ นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่ าไม้ให้ยง่ั ยืน
5.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสํานึกแก่เยาวชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนธรรมชาติ
5.3 แนวทางการพัฒนาบริ หารจัดการขยะให้ครบวงจร และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

1
2
1
88

1.136
2.273
1.136
100

จํานวน
คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด
50,000
30,000
50,000
6,282,900

0.796
0.477
0.796
100

หน่วย
ดําเนินการ
อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง
อบต.ห้วยแอ่ง

