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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1  บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน 

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

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

2. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศ  
เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั และตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 

3. แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าเสร็จภายในเดือนธนัวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน 
สามสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือไดรั้บแจง้แผนงานโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งด าเนินงานในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจดัท าแผนและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) 

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

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อควบคุม 

การด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ 
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดงันั้นแผนปฏิบติัการจึงมีแนวทางในการจดัท า ดงัน้ี 

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

แสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบลหว้ยแอ่ง   
 

1.2  วตัถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีเป้าหมายตามยทุธศาสตร์และบรรลุวตัถุประสงค์ของ 

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

ส่วนต าบล 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพฒันาของ

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

จดัหมวดหมูใ่หส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ และแผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ท่ีก าหนดไวใ้นแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 

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

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

 

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

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

งบประมาณเป็นไปอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
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จากข้ันตอนการท าแผนการด าเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รวบรวมโครงการ / 

กิจกรรม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าร่างแผนการด าเนินการ 

เสนอร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

พจิารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

เสนอร่างต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เหน็ชอบ 

ประกาศใช้ 

หน่วยงานอื่น 
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ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ 
2.1   บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมือง   จังหวดัมหาสารคาม 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน      
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 12.64 1,800,000 14.98 กองช่าง 
    แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.15 200,000 1.66 กองช่าง 

รวม 12 13.79 2,000,000 16.65  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ      
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - -   
    แผนงานการเกษตร 4 4.60 35,000 0.29 กองส่งเสริมการเกษตร 

รวม 4 4.60 35,000 0.29  

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง      
    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.15 20,000 0.17 ส านกัปลดั/กองคลงั 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.90 621,000 5.17 ส านกัปลดั 
    แผนงานสาธารณสุข 8 9.20 179,000 1.49 กองสาธารณสุข 
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 8 9.20 280,000 2.33 กองสวสัดิการสังคม 

    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 4.60 117,000 0.97 ส านกัปลดั 
    แผนงานงบกลาง 5 5.75 5,899,600 49.10 ส านกัปลดั 

รวม 32 36.78 7,116,600 59.23  

แบบ ผด.01 
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2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแอ่ง   อ าเภอเมือง   จังหวดัมหาสารคาม 
ยทุธศาสตร์ / แผนงาน จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และ
ฟ้ืนฟูอารยธรรม 

     

    แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 8.05 61,300 0.51 ส านกัปลดั 
    แผนงานการศึกษา 12 13.79 1,979,600 16.48 กองการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข - - - -  
    แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 6 6.90 140,000 1.17 กองสวสัดิการสังคม 

    แผนงานเคหะและชุมชน - - - -  
    แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.30 255,000 2.12 ส านกัปลดั 
    แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 7 8.05 275,000 2.29 กองการศึกษา 
    แผนงานสาธารณสุข 1 1.15 11,000 0.09 กองสาธารณสุข 
    แผนงานการเกษตร - - - -  

รวม 35 40.23 2,721,900 22.65  

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยืน      
    แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.15 52,000 0.43 กองช่าง 
    แผนงานการเกษตร 1 1.15 20,000 0.17 กองส่งเสริมการเกษตร 

    แผนงานสาธารณสุข 2 2.30 70,000 0.58 กองสาธารณสุข 

รวม 4 4.60 142,000 1.18  

รวมทั้งส้ิน 87 100 12,015,500 100  

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

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการก่อสร้างต่อเติม

ยกระดบัหอประปา หมู่ท่ี 3 

ก่อสร้างยกระดบัหอประ 

ปาจากเดิม 7 ม.เป็น 9 ม. 
100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.10 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 4 ม. 
ย  90 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 360 ตร.ม. 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.4 

1) ถนน คสล.  ก 1.8 ม. ย  
33 ม. หนา 0.15 ม. 
2) ถนน คสล.  ก 4 ม. ย  75 
ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 300 ตร.ม. 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.7 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 6 ม. 
ย  60 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 360 ตร.ม. 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.8 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 4 ม. 
ย  90 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 360 ตร.ม. 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี 

ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.2 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 6 ม. 
ย  55 ม. หนา 0.12 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 330 ตร.ม. 

153,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.3 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 5 ม. 
ย  43 ม. หนา 0.12 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 215 ตร.ม. 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.6 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 4 ม. 
ย  90 ม. หนา 0.15 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 360 ตร.ม. 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ ม.9 

ก่อสร้าง ถนน คสล.  ก 5 ม. 
ย  90 ม. หนา 0.12 ม. 
พ้ืนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 450 ตร.ม. 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้ า
ท่อคอนกรีต ม.5 

ก่อสร้าง รางระบายน ้ าท่อ
คอนกรีตผา่ซีก 
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 0.40 ม. 
ยาว 350 ม. คอนกรีตรองพ้ืน 
0.05 ม.ท่อกลม 85 ท่อน ท่อ
ผา่ซีก 265 ท่อน 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุงและขยายเขต
ประปาหมู่บา้น หมู่ท่ี 2 

ปรับปรุงและขยายเขตประ 

ปาวางท่อประปาพีวซีี ชั้น 
8.5 ขนาด 2 น้ิวยาว 700 ม. 

47,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ท่ี 1 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 1  (อุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จงัหวดัมหาสารคาม) 
 

200,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง             

ยทุธศาสตร์ท่ี  2  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

     แผนงานการเกษตร 

13 โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวนัตามแนวพระราชด าริ 

จดัอบรมส่งเสริมการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวนัตามแนว

พระราชด าริ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

14 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ - จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ 

- สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

15 โครงการส่งเสริมและพฒันา
กลุ่มอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม่) 

- จดัอบรมเพ่ิมทกัษะความรู้
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 - สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

16 โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวติเกษตรกรใน
ทอ้งถ่ินท่ีปลูกขา้วและขา้วโพด 

 

- จดัอบรมส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวติเกษตรกร 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

แบบ ผด.02 
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ยธุศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการอบรมใหค้วามรู้

ทางดา้นกฏหมายแก่สมาชิก 
อบต. 

จดัอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
กฏหมายแก่สมาชิก อบต. 
พนกังาน ลูกจา้ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการสนบัสนุนค่าจา้งเหมา

บริการปฏิบติังานของ
อาสาสมคัรกูชี้พ  

ค่าจา้งเหมา บริการ
ปฏิบติังานของอาสาสมคัรกู้
ชีพ (ระดบั FR) 

546,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

19 โครงการสนบัสนุนกิจการ อป
พร. 

ค่าตอบแทนเบ้ียเล้ียงในการ
เดินทางไปราชการ 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

20 โครงการจดัตั้งระบบการแพทย์

ฉุกเฉินประจ าต าบล (EMS) 
- ฝึกอบรมจดัตั้งระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินประจ า
ต าบล 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

21 โครงการจดัหาเคร่ืองแตง่กาย
ชุดปฏิบติัการ อปพร. 

จดัหาเคร่ืองแต่งกายชุด
ปฏิบติัการ อปพร. 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

22 โครงการฝึกทบทวนสมาชิก 
อปพร. 

จดัฝึกทบทวนสมาชิก อป
พร. 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

23 โครงการรณรงคป้์องกนัและ
ลดอุบติัเหตุในช่วงเทศกาล 

จดัตั้งจุดตรวจ จุดรณรงค์
ป้องกนัอุบติัเหตุช่วงเทศกาล 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ไขเ้ลือดออก  
- จดัซ้ือทรายอะเบท 

- ซ้ือน ้ ายาเคมี  
35,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง

สาธารณสุข 

            

25 โครงการควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ 

จดัซ้ือวคัซีนและยาคุมก าเนิด
ส าหรับสุนขัและแมว 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

26 โครงการจดัท าแผน่พบั ป้าย
ประชาสมัพนัธ์ดา้นโรคติดต่อ 
โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด 

-จดัท าแผน่พบั  
-ป้ายประชาสมัพนัธ์ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

27 โครงการพฒันาศกัยภาพแกน
น าดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าหมู่บา้น 

-จดัอบรมส่งเสริมศกัยภาพ
แกนน าหมู่บา้น 

-สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

28 โครงการพฒันาศกัยภาพ 

 อสม. และแกนน าสุขภาพ
ต าบลหว้ยแอ่ง 

จดัอบรมพฒันา อสม. และ
แกนน าเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

25,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

29 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
อาสาปศุสตัวป์ระจ าต าบล 

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
อาสาปศุสตัวป์ระจ าต าบล 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

30 โครงการอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ 

จดัอบรมใหค้วามรู้เร่ืองโรค
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธ์ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

31 จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั
ก าจดัยงุ 

 

จดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั
ก าจดัยงุลาย 

59,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ ผด.02 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการบา้นทอ้งถ่ินประชารัฐ

ร่วมใจ เทิดไทอ้งคร์าชนั ราชินี 
-จดัวสัดุ อุปกรณ์ 

-ค่าจา้งแรงงานก่อสร้างและ
ซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้ในเขต
ต าบล 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองช่าง/
กอง

สวสัดิการ
สงัคม 

            

33 โครงการพฒันากลุ่มอาชีพกลุ่ม
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน 

จดัฝึกอบรม/กิจกรรม
ส่งเสริมใหก้บั กลุ่มอาชีพใน
ต าบลหว้ยแอ่ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

            

34 โครงการเยาวชนตน้กลา้ตา้นยา
เสพติด 

จดักิจกรรมส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนรุ่นใหม่ต่อตา้นยา
เสพติด 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

            

35 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจ
ครอบครัว 

จดักิจกรรมส่งเสริมเยาวชน
ในต าบลหว้ยแอ่ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

36 โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายตุ  าบลหว้ยแอ่ง 

จดัอบรมพฒันาศกัยภาพ
ผูสู้งอายใุนต าบลหว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

37 โครงการอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพคนพิการและ
ผูด้อ้ยโอกาส 

จดัอบรม/กิจกรรมใหก้บัคน
พิการและผูด้อ้ยโอกาสใน
ต าบลหว้ยแอ่ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สวสัดิการ
สงัคม 

            

38 โครงการอบรมส่งเสริมการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ

จดัฝึกอบรม/กิจกรรมใหก้บั
ผูสู้งอายใุนต าบลหว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

39 อุดหนุนสภาองคก์รชุมชน
ต าบลหว้ยแอ่ง 

จดังบสนบัสนุนสภาองคก์ร
ชุมชนต าบลหว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

แบบ ผด.02 



13 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

เอาชนะยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 

จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ยาเสพติด สร้างชุมชนปลอด
ยาเสพติด 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

41 โครงการปกป้องสถาบนั 

 
ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือธงชาติ 
ธงตราสญัลกัษณ์  
จดัท าซุม้เฉลิมพระเกียรติ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

42 โครงการปรองดองสมานฉนัท์
เพื่อการปฏิรูป 

จดักิจกรรมส่งเสริมความ
ปรองดองสมานฉนัทข์องคน
ในชาติ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

43 โครงการฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบา้น 

จดัฝึกทบทวนลูกเสือ
ชาวบา้น 

47,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานงบกลาง 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ผูสู้งอาย ุ
4,486,800 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

45 เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ จดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผู ้
พิการ 

1,132,800 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

46 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จดัสวสัดิการเบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

150,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

แบบ ผด.02 



14 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 

     แผนงานงบกลาง 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

สุขภาพ 
สมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพในระดบั อปท. 

80,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

48 เงินสมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลหว้ยแอ่ง 

สมทบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลหว้ยแอ่ง 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการพฒันา/

ประชาสมัพนัธ์การจดัเก็บภาษี 

จดัท าเอกสารประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ ในการจดัเก็บรายได ้

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

50 โครงการพฒันาระบบสาร
บรรณอิเลก็ทรอนิกส์ อปท. 

สนบัสนุนระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ อปท. 

12,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

51 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของ อปท. 

สนบัสนุนค่าลงทะเบียน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัมหาสารคาม 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

52 โครงการวนัทอ้งถ่ินไทย จดักิจกรรมวนัทอ้งถ่ินไทย 2,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             
53 ค่าต่อสญัญาเวบ็ไซด ์(บริการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร) 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีจดัท าเวบ็ไซด์
เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของอบต. 

7,500 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

54 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 16,500 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             
55 จดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ือง

คอมพิวเตอร์ 

จดัซ้ือจอภาพแบบ LCDหรือ
LED 

3,300 อบต.หว้ยแอ่ง กองคลงั             

แบบ ผด.02 



15 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

เด็กแห่งชาติ 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาติ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

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

            

58 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริม
พฒันาผูเ้รียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

ส่งเสริมพฒันาผูเ้รียนในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

59 โครงการประชุมผูป้กครองเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

จดัประชุมผูป้กครองเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

60 โครงการใหค้วามรู้แก่
ผูป้กครองเด็ก  เร่ือง การดูแล
เด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

จดัอบรมใหค้วามรู้แก่
ผูป้กครองเด็ก  เร่ือง การ
ดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปี 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

61 โครงการฝึกอบรมและให้
ความรู้ผูป้กครองฯเร่ืองการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต ดา้น
โภชนาการของเด็ก 

ส่งเสริมการเจริญเติบโตดา้น
โภชนาการของเด็กปฐมวยั
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

62 โครงการส่งเสริมพฒันาครู
ผูดู้แลเด็ก และผูดู้แลเด็กของ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

สนบัสนุน/ส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพครูผูดู้แลเด็ก และ
ผูดู้แลเด็กของศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ 

 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด.02 



16 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศึกษา 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

สถานศึกษา (อาหารกลางวนั 
ศพด.) 
 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั 
ศพด. 

421,400 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

64 โครงการสนบัสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็
และโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หว้ยแอ่ง 

 

สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) 
ศพด. และโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลหว้ยแอ่ง 

483,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

65 โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัส าหรับนกัเรียนใน
โรงเรียนเขตต าบลหว้ยแอ่ง 

 

สนบัสนุนอาหารกลางวนั
นกัเรียนในโรงเรียน 

664,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

66 โครงการสนบัสนุนการบริหาร
สถานศึกษา (ส่ือการเรียนการ
สอนรายหวั) 
 

ค่าจดัการเรียนการสอน (ราย
หวั) อตัรา คนละ1,700 บาท
จ านวน 86 ราย 

146,200 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ 

            

67 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
หลงัคาเหลก็สนามเด็กเล่น 
ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 

ก่อสร้างปรับปรุงหลงัคา
เหลก็สนามเด็กเล่น 

100,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
การศึกษาฯ/
กองช่าง 

            

แบบ ผด.02 



17 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ก่อนเขา้สู่วยั ผูสู้งอาย ุ
อบรมความรู้ความเขา้ใจ
กลุ่มผูจ้ะเขา้สู่วยัสูงอาย ุอายุ
ระหวา่ง 50 - 60 ปี ในต าบล
หว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

69 โครงการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพสตรี 

 

จดัฝึกอบรม/กิจกรรมใหก้บั
กลุ่มสตรี 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

70 โครงการพฒันาเยาวชนโดย
การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรม/จดักิจกรรมให้
เยาวชนในต าบลหว้ยแอ่ง 

30,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

71 โครงการพฒันาศกัยภาพสภา
เด็กและเยาวชน ต าบลหว้ยแอ่ง 

 

จดัฝึกอบรมใหก้บัเด็กและ
เยาวชนในต าบลหว้ยแอ่ง 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

72 โครงการส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัวอยูดี่มีสุข 

 

จดัอบรมใหก้บัสมาชิกใน
ครอบครัว พอ่แม่ ลูก 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

73 โครงการอบรมภาษาเพื่อเตรียม
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

จดัฝึกอบรมภาษาองักฤษ 
ใหแ้ก่เด็ก เยาวชน และผูน้ า
ชุมชนประชาชนในต าบล
หว้ยแอ่ง 

 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองสวสัดิการ
สงัคม 

            

แบบ ผด.02 



18 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการจดัเวทีประชุม

ประชาคม/ต าบล เพื่อจดัท า
แผนพฒันาสามปี 

ประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

75 โครงการฝึกอบรมและพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริหาร/สมาชิก/
พนกังานส่วนต าบล (ศึกษาดู
งาน อปท.) 

จดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพและศึกษาดูงาน
ผูบ้ริหาร สมาชิก พนกังาน
ส่วนต าบล  

250,000 อบต.หว้ยแอ่ง ส านกัปลดั             

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการจดังานกีฬาเด็กและ

เยาวชนสมัพนัธ์ตา้นยาเสพติด 
จดักิจกรรมแข่งขนักีฬาเด็ก
เยาวชนเช่ือมความสมัพนัธ์
ตา้นยาเสพติด 

150,000 
 

อบต.หว้ยแอ่ง 

 

กอง
การศึกษา 

            

77 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของผูน้ าทอ้งถ่ินเพ่ือการ
ส่งเสริมพระพทุธศาสนาและ
วฒันธรรม 

ฝึกอบรม ส่งเสริมใหผู้น้ า
ทอ้งถ่ินศึกษาดูงานเพ่ือ
ส่งเสริมศาสนาและ
วฒันธรรม 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง 

 

กอง
การศึกษา 

            

78 โครงการฝึกอบรมศีล 5 เพื่อ
พฒันาคุณภาพชีวติ 

จดังบสนบัสนุนหมู่บา้นศีล 
5 ปลอดอบายมุขและพฒันา
คุณภาพชีวติ 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.02 



19 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

คุณธรรม จริยธรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติตามแนวทาง
พระพทุธศาสนา 

จดัฝึกอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กอง
การศึกษา 

            

80 โครงการส่งเสริมท านุบ ารุง
พทุธศาสนา 

 

ส่งเสริมท านุบ ารุงพทุธ
ศาสนา 

10,000 อบต.หว้ยแอ่ง 

 

กอง
การศึกษา 

            

81 โครงการสนบัสนุนจดังานบุญ
ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบส่ี
และวนัส าคญัทางศาสนา 

จดังานหรือสนบัสนุน
ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบ
ส่ี และวนัส าคญัทางศาสนา 

5,000 อบต.หว้ยแอ่ง 

 

กอง
การศึกษา 

            

82 โครงการสืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

จดักิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟต าบล
หว้ยแอ่ง 

 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง 

 

กอง
การศึกษา 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  4  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และฟ้ืนฟอูารยธรรม 

     แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
83 จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 

2 หลงั 

 

11,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ ผด.02 



20 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 1-10 
ค่าพิกดัสอบแนวเขตการ
ปกครองขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและท่ี
สาธารณประโยชน์ 
 

52,000 อบต.หว้ยแอ่ง 
 

กองช่าง/
ส านกัปลดั 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานการเกษตร 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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

ภกัด์ิรักพ้ืนท่ีสีเขียว “รักน ้ า  รัก
ป่า  รักษาแผน่ดิน” 
 

จดักิจกรรมปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

ยทุธศาสตร์ท่ี  5  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

     แผนงานสาธารณสุข 
ท่ี โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ / กิจกรรม 

งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

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 โครงการจดัการขยะแบบบูรณา

การสามระบบ(ขยายผล) 
อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ
ก าจดัขยะอยา่งถูกวธีิ 

50,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

87 โครงการต าบลหว้ยแอ่งร่วมใจ
รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

จดัอบรม ใหค้วามรู้ สร้าง
จิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

20,000 อบต.หว้ยแอ่ง กอง
สาธารณสุข 

            

แบบ ผด.02 



21 
 

 


