.
แผนการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ได้ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงาน เพื่อเป็ นแผนที่แสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทังหมดในพื
้
้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ประจาปี งบประมาณนัน้
แผนดาเนินงานประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนันเป็
้ นเอกสารที่ระบุแผนงาน /
โครงการ / กิจกรรมทังหมดที
้
่จะดาเนินการในปี งบประมาณนัน้ ทาให้ แนวทางในการดาเนินงานใน
ปี งบประมาณนันขององค์
้
กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบตั งิ านมากขึ ้น มีการประสานและ
บูรณาการ การทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการใน
แผนปฏิบตั กิ ารจะทาให้ การติดตามประเมินผลเมื่อสิ ้นปี งบประมาณมีความสะดวกขึน้
ดังนันองค์
้ การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง จึงได้ จดั ทาแผนดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการบริหารพัฒนาในรอบปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล และหวังเป็ นอย่าง
ยิ่งว่า แผนดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริ หารจัดการและเป็ น
แนวทางในการพัฒนาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ต่อไป

องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ ง
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ส่ วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี และ
แผนการดาเนินงาน สาหรับแผนการดาเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประจาปี งบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดาเนินงานในปี งบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและจาแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้ นปี มี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 ข้อ 26 , 27 ) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาแผนการ
ดาเนินงานโดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน แล้วเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
ประกาศเป็ นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ประกาศ
เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน และต้องปิ ดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิ บวัน
3. แผนการดาเนินงานให้จดั ทาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรื อได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตอ้ งดาเนินการใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น
ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 (แจ้งหนังสื อซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ.2561-2564) ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2560) “ข้อ 27 แผนการดาเนินงานให้จดั ทาให้แล้วเสร็ จภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรื อได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ที่ตอ้ ง
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ดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในปี งบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไข
แผนการดาเนินงานเป็ นอานาจของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น”
แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อควบคุม
การดาเนินงานให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งยังเป็ นเครื่ องมือในการติดตามการ
ดาเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบตั ิการจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็ นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลกั ษณะเป็ นการดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี แล้ว
3. แสดงถึงเป้ าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชดั เจน และ
แสดงถึงการดาเนินงานจริ ง
4. เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนิ นการในพื้นที่องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลห้วยแอ่ง

1.2 วัตถุประสงค์ ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีเป้ าหมายตามยุทธศาสตร์ และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ต้ งั ไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนิ นงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้ชดั เจน
6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่าง ๆ
7. เพื่อกาหนดห้วงระยะเวลาในการดาเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี
การดาเนิ นการจริ งในพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง ซึ่ งจะมีท้ งั โครงการ/กิจกรรม ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูล
ดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบตั ิการพัฒนาจังหวัด / อาเภอ
แบบบูรณาการ
2

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่ างแผนการดาเนินงานโดยพิจารณา
จัดหมวดหมูใ่ ห้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดาเนินงาน 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 บทนา
ส่ วนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนาร่ างแผนการดาเนินงานเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดาเนินงานให้องค์การบริ หารส่ วนตาบล จัดทาประกาศ เรื่ อง แผนการ
ดาเนินงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง ประจาปี เพื่อปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ
และสามารถตรวจสอบได้

1.4 ประโยชน์ ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินงานเป็ นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่งเป็ นไป
ตามเป้ าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชดั เจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปั ญหาได้ทนั ท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตาม และประเมินประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อให้การใช้
งบประมาณเป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและประหยัด
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จากขั้นตอนการทาแผนการดาเนินงานสามารถเขียนเป็ นแผนภูมิได้ ดังนี้

คณะกรรมการสนับสนุน
จัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น

รวบรวมโครงการ /
กิจกรรม

องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น

หน่ วยงานอื่น

ทาร่ างแผนการดาเนินการ

เสนอร่ างแผนการ
ดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนา
ท้ องถิ่น

พิจารณาร่ างแผนการ
ดาเนินงาน

เสนอร่ างต่ อผู้บริหาร
ท้ องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนา
ท้ องถิ่น

ผู้บริหารท้ องถิ่นให้ ความ
เห็นชอบ

ประกาศใช้
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แบบ ผด.01

ส่ วนที่ 2 บัญชีโครงการ
2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

24
1

26.67
1.11

25

จานวนงบประมาณ

คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4,298,000
50,000

29.44
0.34

กองช่าง
กองช่าง

27.78

4,348,000

29.78

1

1.11

20,000

0.14

1

1.11

20,000

0.14

แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานงบกลาง

3
5

3.33
5.56

90,000
6,054,000

0.62
41.47

กองสวัสดิการสังคม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

7
4
9

7.78
4.44
10.00

640,000
157,000
440,000

4.38
1.08
3.01

สานักปลัด
สานักปลัด
กองสาธารณสุข

28

31.11

7,381,000

50.56

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านส่ งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

รวม

กองส่ งเสริ มการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการสร้ างชุ มชนให้ เข้ มแข็ง

รวม

สานักปลัด/กองคลัง
สานักปลัด / กอง
สวัสดิการสังคม

1

แบบ ผด.01

2.1 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์ การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็ นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

10
2
4
11
3
1
-

11.11
2.22
4.44
12.22
3.33
1.11
-

31

จานวนงบประมาณ

คิดเป็ นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1,663,670
205,000
195,000
431,500
69,000
156,000
-

11.40
1.40
1.34
2.96
0.47
1.07
-

กองการศึกษา
สานักปลัด
กองการศึกษา
สานักปลัด

34.44

2,720,170

18.63

1
1
2
1

1.11
1.11
2.22
1.11

30,000
30,000
50,000
20,000

0.21
0.21
0.34
0.14

5
90

5.56
100

130,000
14,599,170

0.89
100

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ และ
ฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร

รวม

กองสวัสดิการสังคม

กองช่าง
-

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสิ่ งแวดล้ อมทีย่ งั่ ยืน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รวม
รวมทั้งสิ้น

สานักปลัด
กองส่ งเสริ มการเกษตร

กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม

2

ส่ วนที่ 2
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แบบ ผด.02

แผนการดาเนิ นงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (จากหน้า
บ้านนางบุญทัน คาทอน - หน้า
บ้านนางพรทิพย์ คาผายจันทร์)
หมู่ที่ 10
2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (จากหน้า
บ้านนายยศพล อัครเทพ - บ้าน
นายจันทร์แดง คาสอนทา) หมู่
ที่ 10
3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก (จากหมู่ 48) หมู่ที่ 4

ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว
57 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื
อพื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 171 ตารางเมตร
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 73 เมต
ร หนา 0.15 เมตร หรื อพื้นที่
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 219 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว
167 เมตร หนา 0.15 เมตร ห
รื อพื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 668 ตารางเมตร

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

144,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

400,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

3

ก.ย.

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
4 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก จากหน้า ปริ มาณงานช่วงที่ 1
บ้านนายพูล โสกชาตรี หมู่ที่ 9 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 11 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 33 ตร.ม.
ปริ มาณงาน ช่วงที่ 2
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 109 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 436 ตร.ม.
5 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก เชื่อม ม.8 - เหล็ก ขนาดผิวจราจร
ม.10
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 125 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 500 ตร.ม.
6 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ซอยข้างวัด เหล็ก ขนาดผิวจราจร
หมู่ที่ 7
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42 เมต
ร หนา 0.15 เมตร หรื อพื้นที่
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 168 ตารางเมตร

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

280,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

300,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

100,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

พ.ศ. 2562
ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก เลียบ
คลอง 5LL หมู่ที่ 1

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 2

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 3

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 7

ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1
67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื
อพื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 501 ตารางเมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1
05 เมตร หนา 0.12 เมตร หรื
อพื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 525 ตารางเมตร
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 122 เม
ตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่
น้อยกว่า 366 ตารางเมตร
ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1
35 เมตร หนา 0.12 เมตร หรื
อพื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ไม่นอ้ ยกว่า 675 ตารางเมตร

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

300,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

278,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

229,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

300,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

5

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมูท่ ี่ 9

ถนนคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3
8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อ
พื้นที่คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่
น้อยกว่า 190 ตารางเมตร
12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
ท่อคอนกรี ต หมู่ที่ 3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
ยาว 176 เมตร คอนกรี ตรอง
พื้นหนา 0.05 เมตร ท่อ
กลม จานวน 20 ท่อน ท่อผ่า
ซีก 156 ท่อน
13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า วางรางระบายน้ าท่อขนาด
ท่อคอนกรี ต หมู่ที่ 6
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร
ยาว 390 เมตร คอนกรี ตรอง
พื้นหนา 0.05 เมตร ท่อ
กลม จานวน 182 ท่อน ท่อ
ผ่าซีก 208 ท่อน
14 โครงการก่อสร้างสะพาน
ก่อสร้างสะพานคอนกรี ตผิว
คอนกรี ตเสริ มเหล็กข้ามคลอง จราจร คสล. กว้าง 4 เมตร
ชลประทาน หมูท่ ี่ 2
ยาว 5 เมตร

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

120,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

71,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

300,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

74,000

อบต.ห้วยแอ่ง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

กองช่าง

6

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
15 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนนคอนกรี ต
ถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หมู่ที่ เสริ มเหล็ก หรื อพื้นที่
6
คอนกรี ตเสริ มเหล็กไม่นอ้ ย
กว่า 190 ตารางเมตร
16 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
ลงหิ นคลุกพร้อมปรับ
ถนนลงหินคลุก จากหน้าบ้าน เกรด ปริ มาณหิ นคลุกไม่
นางบุญกอง พูลชนะ-คลองสาย น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร
ใหญ่ หมูท่ ี่ 1
17 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
ลงหิ นคลุกพร้อมปรับ
ถนนลงหินคลุก ถนนเลียบ
เกรด ปริ มาณหิ นคลุกไม่
คลองชลประทาน หมูท่ ี่ 8
น้อยกว่า 140 ลูกบาศก์เมตร
18 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
ปรับปรุ งซ่อมแซมถนนลง
ถนนลงหินคลุก หมูท่ ี่ 2
หิ นคลุก ลงหิ นคลุกพร้อม
ปรับเกรด ปริ มาณหิ นคลุก
ไม่นอ้ ยกว่า 140 ลูกบาศก์
เมตร
19 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม
ลงหิ นลูกรังพร้อมปรับ
ถนนลงหินลูกรัง สายบ้านท่า เกรด ปริ มาณหิ นลูกรังไม่
สาราญ-พัชราภรณ์ รี สอร์ท
น้อยกว่า 155 ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ 5

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

100,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

100,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

100,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

48,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

70,000

อบต.ห้วยแอ่ง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
.

กองช่าง

7

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
20 โครงการปรับปรุ งซ่อมแซม ลงหิ นลูกรังพร้อมปรับ
ถนนลงหินลูกรัง หมู่ที่ 3
เกรด ปริ มาณหิ นลูกรังไม่นอ้ ย
กว่า 220 ลูกบาศก์เมตร
-ปริ มาณงาน ช่วงที่ 1
21 โครงการปรับปรุ งถนน
ก. 4.00 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.12 ม. หรื อ
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก พร้อม
พื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า 176 ตร.ม.รางระบาย
รางระบายน้ า (จานวน 4 จุด)
น้ าท่อคอนกรี ต 44 ม.
หมู่ที่ 5
- ช่วงที่ 2 ก. 5 ม.ยาว 26 ม.

งบ
ประมาณ
100,000

สถานที่
ดาเนินการ
อบต.ห้วย
แอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

330,000

อบต.ห้วย
แอ่ง

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

กองช่าง

หนา 0.12 ม.หรื อพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 130 ตร.ม.
- ช่วงที่3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว
19 เมตร หนา 0.12 เมตร หรื อพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 95 ตร.ม. รางระบายน้ าท่อ
คอนกรี ต 135 เมตร
-ช่วงที่ 4 ก. 5.00 ม. ยาว 34 ม.
หนา 0.12 เมตร หรื อพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 130 ตารางเมตร ท่อ
คอนกรี ต 135 เมตร

22 ค่าจ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่ งก่อสร้าง

ค่าควบคุมงานก่อสร้างงาน
โครงสร้างพื้นฐาน ที่จา้ งเอกชน นิติ
บุคคล หรื อบุคคลภายนอก ตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

180,000

อบต.ห้วย
แอ่ง

กองช่าง

8

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
23 ค่าจ้างออกแบบ ที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคล หรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่ งก่อสร้าง

ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
งานโครงสร้างพื้นฐาน ที่จา้ ง
เอกชน นิติบุคคล หรื อ
บุคคลภายนอก ตามพ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
24 โครงการปรับปรุ งต่อเติม
1. ปรับปรุ งห้องเก็บเอกสาร
อาคารสานักงาน
สานักงาน กว้าง 2.70 เมตร
ยาว 10.00 เมตร
2. ปรับปรุ งห้องเก็บของ,
เครื่ องครัว กว้าง 2.70 เมตร
ยาว 3.90 เมตร
3. ต่อเติมหลังคากันสาด
ยาว 7 เมตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
25 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ าสาหรับติดตั้ง เพิ่มและซ่อมแซมจุดที่มีไฟฟ้ า
และซ่อมแซมไฟฟ้ าส่องสว่าง ส่องสว่างทุกหมู่บา้ น
ทุกหมู่บา้ นภายในตาบลห้วย
แอ่ง

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

180,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

94,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองคลัง

50,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

9

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริ มเกษตรปลอดสารพิษ
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
26 โครงการส่งเสริ มและพัฒนา
- จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู ้
กลุ่มอาชีพตามแนวทาง
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง (ทฤษฎีใหม่) พอเพียง
- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานสังคมสงเคราะห์
27 โครงการนักสังคมสงเคราะห์ จัดอบรมให้ความรู ้แก่เด็ก
น้อย
และเยาวชน
28 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ และต่อยอดสิ นค้ากลุ่มที่มีอยู่
ชุมชน
เสริ มสร้างรายได้ในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น
29 โครงการอบรมให้ความรู ้ดา้ น อบรมให้ความรู ้ดา้ นสุขภาพ
สุขภาพ ด้านสวัสดิการและ
ด้านสวัสดิการและกิจกรรม
กิจกรรมรดน้ าขอพร
รดน้ าขอพร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานงบกลาง
30 เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
หลัก
กองส่งเสริ ม
การเกษตร

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

40,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

4,556,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
.

10

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานงบกลาง
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
31 เบี้ยยังชีพผูพ้ ิการ

จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู ้
พิการ
32 เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วย
เอดส์
33 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลห้วยแอ่ง
ชุมชนตาบลห้วยแอ่ง
34 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
สุขภาพในระดับ อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
35 โครงการสนับสนุนค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา บริ การ
บริ การปฏิบตั ิงานของ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานกูช้ ีพ
อาสาสมัครกูช้ ีพ
(ระดับ FR)
36 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งระบบ
ฝึ กอบรมจัดตั้งระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิ นประจาตาบล การแพทย์ฉุกเฉิ นประจา
(EMS)
ตาบล
37 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่ อง
แต่งกายชุดปฏิบตั ิการสมาชิก
อปพร.และพนักงานกูช้ ีพ

จัดหาชุดเครื่ องแบบของ
สมาชิก อปพร.และพนักงาน
กูช้ ีพ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1,248,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

150,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
สาธารณสุข

510,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
.

10,000

5,000

11

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
38 โครงการฝึ กอบรมทบทวน
อปพร.

จัดฝึ กทบทวนสมาชิก
อปพร.

5,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

39 โครงการฝึ กอบรมป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั

จัดฝึ กอบรมป้ องกันและ
ระงับอัคคีภยั

25,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

40 โครงการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ ม
ความรู ้เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ป้ องกันภัยแก่ประชาชน
41 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบตั ิเหตุในช่วงเทศกาล

ฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริ มความรู ้
เกี่ยวกับสาธารณภัยและ
ป้ องกันภัย
จัดตั้งจุดตรวจ จุดรณรงค์
ป้ องกันอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาล

25,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

60,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
42 โครงการชุมชนเข้มแข็ง
อบรมให้ความรู ้แก่เยาวชน
30,000
เอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
43 โครงการปกป้ องสถาบัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธงชาติ 50,000
ธงตราสัญลักษณ์
จัดทาซุม้ เฉลิมพระเกียรติ
44 โครงการฝึ กทบทวนลูกเสื อ
จัดฝึ กทบทวนลูกเสื อ
47,000
ชาวบ้าน
ชาวบ้าน

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
.

12

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
45 โครงการส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยในชุมชน

จัดอบรมส่งเสริ ม
ประชาธิปไตยในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานสาธารณสุข
46 โครงการควบคุมป้ องกันโรค - จัดซื้อทรายอะเบท
ไข้เลือดออก
- ซื้ อน้ ายาเคมี
47 โครงการจัดทาแผ่นพับ ป้ าย
-จัดทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ดา้ นโรคติดต่อ -ป้ ายประชาสัมพันธ์
โรคไม่ติดต่อและโรคระบาด
48 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
จัดซื้อวัคซีนและยาคุมกาเนิด
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า สาหรับสุนขั และแมว
49 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อบรมพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้ า
ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนที่ ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ ว
เร็ วระดับตาบล (SRRT)
ระดับตาบล (SRRT)
50 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสตั ว์ประจาตาบล
อาสาปศุสตั ว์ประจาตาบล
51 โครงการอบรมให้ความรู ้เรื่ อง จัดอบรมให้ความรู ้เรื่ องโรค
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์
เพศสัมพันธ์

สถานที่
ดาเนินการ

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
13

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

52 อุดหนุนการดาเนินงานตาม
ประชาชนมีความรู ้ในการ
20,000
อบต.ห้วยแอ่ง
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ป้ องกันและให้ประชาชน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนขั บ้า ปลอดภัยจากโรค
53 อุดหนุนโครงการตาม
ประชาชนมีสุขภาพและ
300,000 อบต.ห้วยแอ่ง
พระราชดาริ ดา้ นสาธารณสุข
คุณภาพชีวติ ที่ดี
หมู่ที่ 1-10
54 อุดหนุนโครงการในการสารวจ ป้ องกันและให้ประชาชน
10,000
อบต.ห้วยแอ่ง
ข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน
ปลอดภัยจากโรค
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนขั บ้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานการศึกษา
55 โครงการส่งเสริ มกิจกรรมวัน ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมวัน
30,000
อบต.ห้วยแอ่ง
เด็กแห่งชาติ
เด็กแห่งชาติ

กอง
สาธารณสุข

56 โครงการตรวจสุขภาพเด็ก
นักเรี ยนของ ศพด.
57 โครงการประชุมผูป้ กครองเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

จัดตรวจสุขภาพเด็กนักเรี ยน
ของ ศพด.
จัดประชุมผูป้ กครองเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

กอง
การศึกษาฯ

14

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ
58 โครงการฝึ กอบรมและให้
ความรู ้ผปู ้ กครองฯเรื่ องการ
ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโต ด้าน
โภชนาการของเด็ก
59 โครงการส่งเสริ มพัฒนาครู
ผูด้ ูแลเด็ก และผูด้ ูแลเด็กของ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
60 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริ หารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรี ยนการสอน)
61 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริ หารสถานศึกษา(ค่า
หนังสื อเรี ยน, ค่าอุปกรณ์การ
เรี ยน, ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน,
ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ส่งเสริ มการเจริ ญเติบโตด้าน
โภชนาการของเด็กปฐมวัย
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
การศึกษาฯ

สนับสนุน/ส่งเสริ มพัฒนา
ศักยภาพครู ผดู ้ ูแลเด็ก และ
ผูด้ ูแลเด็กของศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็ก
ค่าจัดการเรี ยนการสอน (ราย
หัว) อัตรา คนละ1,700 บาท
จานวน 65 ราย
จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอน
สาหรับนักเรี ยนศูนย์พฒั นา
เด็กเล็ก
(ค่าหนังสื อเรี ยนคนละ 200
บาท ค่าอุปกรณ์การเรี ยน คน
ละ 200 บาท
ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน คนละ
300 บาท ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนคนละ 430 บาท)

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
การศึกษาฯ

110,500

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
การศึกษาฯ

55,370

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

15

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ
62 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สนับสนุนอาหารกลางวัน
การบริ หารสถานศึกษา (อาหาร ศพด. มื้อละ 20 บาท ต่อคน
กลางวัน ศพด.)
ต่อวัน จานวน 70 ราย

343,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
การศึกษาฯ

63 โครงการสนับสนุนอาหาร
(วัสดุ) อาหารเสริ ม (นม)
438,800 อบต.ห้วยแอ่ง
เสริ ม (นม) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ศพด. และโรงเรี ยนในเขต
และโรงเรี ยนในเขตพื้นที่ตาบล พื้นที่ตาบลห้วยแอ่ง
ห้วยแอ่ง
64 โครงการสนับสนุนอาหาร
(อุดหนุน) อาหารกลางวัน
636,000 อบต.ห้วยแอ่ง
กลางวันสาหรับนักเรี ยนใน
นักเรี ยนในโรงเรี ยน
โรงเรี ยนเขตตาบลห้วยแอ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานสร้างความเข้มแข้งของชุมชน
65 โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมรับฟังความ
5,000
อบต.ห้วยแอ่ง
ประชาคมหมูบ่ า้ น/ตาบล เพื่อ คิดเห็นของประชาชน
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
66 โครงการอบรมศึกษาดูงาน
จัดการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
200,000 อบต.ห้วยแอ่ง
พัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หาร/
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
สมาชิก อบต./พนักงานส่วน
ผูบ้ ริ หาร สมาชิก พนักงาน
ตาบล ของอปท.
ส่วนตาบล

กอง
การศึกษาฯ

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

กอง
การศึกษาฯ

สานักปลัด

สานักปลัด

16

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ
67 วัสดุกีฬา
68 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
ต้านยาเสพติด
69 โครงการฝึ กอบรมศีล 5 เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา

25,000

อบต.ห้วยแอ่ง

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็ก
50,000 อบต.ห้วยแอ่ง
เยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์
ต้านยาเสพติด
จัดงบสนับสนุนหมูบ่ า้ นศีล 5
20,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ปลอดอบายมุขและพัฒนา
คุณภาพชีวติ
70 โครงการสื บสานประเพณี บุญ จัดกิจกรรมสื บสานงาน
100,000 อบต.ห้วยแอ่ง
บั้งไฟ
ประเพณี บุญบั้งไฟตาบลห้วย
แอ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
71 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
160,000 อบต.ห้วยแอ่ง
ราชการ
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรเพื่อพัฒนา
บุคลากรในการปฏิบตั ิงาน
72 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
100,000 อบต.ห้วยแอ่ง
โครงการเลือกตั้ง ตามที่
กฎหมายกาหนด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

17

แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ
73 ค่าต่อสัญญาเว็บไซด์ (บริ การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร)

ค่าเช่าพื้นที่จดั ทาเว็บไซด์
เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ของอบต.
74 โครงการพัฒนาระบบสาร
ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริ การ
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ อปท.
และพื้นที่จดั เก็บข้อมูล
75 โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการ สนับสนุนค่าลงทะเบียน
ปฏิบตั ิหน้าที่ของ อปท.
ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
76 โครงการวันท้องถิน่ ไทย
จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
77 โครงการอบรมให้ความรู ้
ทางด้านกฏหมายแก่สมาชิก
อบต.
78 รายจ่ายที่ปรึ กษาเพื่อศึกษา วิจยั
ประเมินผลหรื อพัฒนาระบบ

จัดอบรมให้ความรู ้ทางด้าน
กฏหมายแก่สมาชิก อบต.
พนักงาน ลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริ การของ
79 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
อุดหนุนจัดตั้งศูนย์
ปฏิบตั ิการร่ วมในการช่วยเหลือ ปฏิบตั ิการร่ วมในการ
ประชาชนขององค์กรปกครอง ช่วยเหลือประชาชนของ
ส่วนท้องถิ่น
อปท.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

7,500

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

12,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

2,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

25,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

25,000

อบต.ห้วยแอ่ง

สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
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แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ
80 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
81 โครงการพัฒนา/
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี

ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่
ภาษี
จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ในการจัดเก็บรายได้

50,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

10,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

82 โครงการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสตรี

จัดฝึ กอบรม/กิจกรรมให้กบั
กลุ่มสตรี

5,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

83 โครงการพัฒนาเยาวชนโดย
การเรี ยนรู ้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
84 โครงการส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

ฝึ กอบรม/จัดกิจกรรมให้
เยาวชนในตาบลห้วยแอ่ง

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

อบรมส่งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรมเพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กองสวัสดิการ
สังคม

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

ส.ค. ก.ย
.
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แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และฟื้ นฟูอารยธรรม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
งบ
สถานที่
โครงการ / กิจกรรม
ประมาณ
ดาเนินการ
85 โครงการก่อสร้างบรรไดท่าน้ า
เกาะลอยกุดโด หมู่ที่ 10

ก่อสร้างบรรไดท่าน้ าเกาะ
ลอยกุดโด หมู่ที่ 10
จานวน 1 แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แผนงานบริ หารทัว่ ไป
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
ค่าพิกดั สอบแนวเขตการ
ปกครองของอปท. และที่
สาธารณประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
86 โครงการสอบเขตที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1-10

87 โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่ า จัดกิจกรรมปลูกป่ าเฉลิม
เฉลิมพระเกียรติ
พระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว จัดหาต้นไม้ปลูก
ภายในตาบล

156,000

เกาะลอยกุดโด

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

30,000

ที่สาธารณ
ประโยชน์ หมูท่ ี่
1-10

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง/
สานักปลัด

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
หลัก
กองส่งเสริ ม
การเกษตร

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ก.พ.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
.

ส.ค. ก.ย
.

ส.ค. ก.ย
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แบบ ผด.02
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
88 โครงการจัดทาแผ่นพับ ป้ าย
จัดทาแผ่นพับ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ ด้าน
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ด้าน
สิ่ งแวดล้อม
สิ่ งแวดล้อม
89 โครงการดาเนินงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
หมู่บา้ นในตาบลห้วยแอ่ง
ตาบลห้วยแอ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่ งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
โครงการ / กิจกรรม
รายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรม
90 โครงการเยาวชนต้นกล้ารักษา
สิ่ งแวดล้อม

จัดฝึ กอบรม/กิจกรรมให้กบั
เด็กและเยาวชนในตาบล
ห้วยแอ่ง

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
พ.ศ. 2561
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.
หลัก
กอง
สาธารณสุข

30,000

อบต.ห้วยแอ่ง

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

กอง
สาธารณสุข

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

20,000

อบต.ห้วยแอ่ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ก.พ.

พ.ศ. 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

พ.ศ. 2562
มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย

พ.ศ. 2562
ก.พ.

มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

ส.ค. ก.ย
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ส่ วนที่ 2
2.2 บัญชีจานวนครุภัณฑ์ สาหรับทีไ่ ม่ ได้ ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่น

แบบ ผด.02/1

แผนการดาเนิ นงาน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
1. ประเภทครุ ภณั ฑ์สานักงาน
1.1 แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
ที่
ครุ ภณั ฑ์
1 ครุ ภณั ฑ์สานักงาน

ตูเ้ ก็บเอกสาร

1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
ครุ ภณั ฑ์
1 ครุ ภณั ฑ์งานบ้าน
งานครัว

รายละเอียดของ
ครุ ภณั ฑ์

รายละเอียดของ
ครุ ภณั ฑ์
ตูเ้ ย็นเก็บวัคซีนแบบควบคุม
อุณหภูมิ

งบ
ประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

16,500

อบต.ห้วยแอ่ง

กองคลัง

งบ
ประมาณ
20,000

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.

ก.ย.

หน่วยงาน
สถานที่
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
อบต.ห้วยแอ่ง กอง
สาธารณสุข

ก.ย.
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