
7

ยทุธศาสตรท์ี ่1   ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
แนวทางที ่ 2   การจัดหาแหลง่น ้าเพือ่การเกษตร

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 กอ่สรา้งฝายน ้าลน้กัน้ล าหว้ยบง ปรมิาณงาน สนัฝายสงู 2 เมตร  ผนัง######บา้นหนองชมุแสงกองชา่ง
บา้นหนองชมุแสง หมูท่ี ่13 ขา้งสงู 3.50 เมตร กวา้ง 17 เมตร หมูท่ี ่13 

ต าบลหว้ยบง อ าเภอเมอืง จังหวดัตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ตดิตัง้
ชยัภมู ิ ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการฯ จ านวน 

1 ป้าย และป้ายประชาสมัพันธ ์
(ชั่วคราว) จ านวน 1 ป้าย

8

ยทุธศาสตรท์ี ่1   ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
แนวทางที ่ 3   การจัดหาแหลง่น ้าเพือ่การอปุโภค  - บรโิภค

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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1 กอ่สรา้งระบบประปาบาดาล1.งานกอ่สรา้งหอถังสงู ขนาดความจุ######บา้นนอ้ย หมูท่ี ่10 กองชา่ง
บา้นนอ้ย หมูท่ี ่10 ต าบลหว้ยบง10 ลกูบาศกเ์มตร สงู 12 เมตร
อ าเภอเมอืง จังหวดัชยัภมู ิ2.งานเดนิทอ่เมนประปา ดว้ยทอ่ PVC 

ชัน้ 8.5 ขนาด ศก.3 นิว้ ระยะทาง
304 เมตร 
3.งานระบบไฟฟ้าตดิตัง้มอเตอรไ์ฟฟ้า
ขนาด 15 แอมป์  1 เฟส พรอ้มปักเสา
พาดสายไฟฟ้า (ตามแบบ อบต.หว้ยบง)
ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ 
จ านวน 1 ป้าย ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธ์
โครงการ (ชั่วคราว) จ านวน 1 ป้าย

9

ยทุธศาสตรท์ี ่1   ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน
แนวทางที ่ 4   ตดิตัง้ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้า

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่  ระยะทาง  230 เมตร ###### บา้นหว้ยบงเหนอืกองชา่ง
บา้นหว้ยบงเหนอื หมูท่ี ่2 หมูท่ี ่2
บา้นนางจนิดา  ดวงจนิดา 

2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่  ระยะทาง 320 เมตร ###### บา้นหว้ยบงใตก้องชา่ง
บา้นหว้ยบงใต ้หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่3
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3 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต า่  ระยะทาง 700 เมตร ###### บา้นหว้ยบงใตก้องชา่ง
บา้นหว้ยบงใต ้หมูท่ี ่3 หมูท่ี ่3



ก.ย.

ก.ย.



ก.ย.





#

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
แนวทางที ่ 1  สรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุม่เศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน/หมูบ่า้นโดยวธิสีหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการสง่เสรมิการด าเนนิงานครัวเรอืนมกีารเรยีนรูห้ลกัปรัชญา###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
หมูบ่า้นเศรษฐกจิพอเพยีงเศรษฐกจิพอเพยีง และสามารถ 

ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิงาน

2 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงานของสง่เสรมิศนูยบ์รกิารและถา่ยทอด###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ศนูยบ์รกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบล
การเกษตรประจ าต าบล

3 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิการตามแนวพระราชด ารเิกีย่ว 20,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ผลติโคเนื้อ - กระบอื กบัโครงการธนาคารโค - กระบอื

สนับสนุนพันธุห์ญา้นเปียรป์ากชอ่ง 1
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ก.ย.



#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 1  การสง่เสรมิสนับสนุนการศกึษา  ศาสนา วฒันธรรม

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 คา่อาหารเสรมิ (นม)โรงเรยีนคา่จัดซือ้อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ใหก้ับศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก และโรงเรยีน
ในสงักัด สพฐ.

2 โครงการคลา้ยวนัพระราชสมภพเพือ่เทดิทนูพระเกยีรตคิณุของสมเด็จ10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั P

สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯพระบรมโอรสาธริาช

3 โครงการเฉลมิพระชนมพรรษาเพือ่เป็นการเทดิพระเกยีรตสิมเด็จพระ10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั  P

12 สงิหา นางเจา้สริกิติ ิพ์ระบรมราชนินีารถ
4 โครงการเฉลมิพระชนมพรรษา เพือ่เทดิทนูพระเกยีรตคิณุของพระบาท35,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั P

5 ธันวามหาราช สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
5 โครงการปรับปรงุภมูทัิศนศ์นูย์ปรับปรงุภมูทัิศนศ์นูยพั์ฒนาเด็กเล็ก25,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั

พัฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยหวา้ บา้นหว้ยหวา้

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 1  การสง่เสรมิสนับสนุนการศกึษา  ศาสนา วฒันธรรม

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
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ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

6 โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยการเพือ่จา่ยเป็นคา่อาหารกลางวนั###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
บรหิารสถานศกึษา คา่เงนิรายหัวนักเรยีน  คา่พัฒนาการ
 จัดการศกึษา  และอืน่ ๆ  ตาม

แผนงานของสถานศกึษา ฯลฯ
 -ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยหวา้
600,600 บาท 
 -ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ
747,800 บาท

7 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัเพือ่อดุหนุนใหก้ับโรงเรยีนสงักัด สพฐ.###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั

8 โครงการสบืสานภมูปัิญญาอาชพีเพือ่อดุหนุนโรงเรยีนบา้นหว้ยบงเหนอื 66,000 โรงเรยีน ส านักปลดั
ดา้นหมอ่นไหม ตามโครงการสบืสานภมูปัิญญาอาชพีบา้นหว้ยบงเหนอื

ดา้นหมอ่นไหมในโครงการเรยีนรูช้มุชน
ปี 2557 - 2559 ต าบลหว้ยบง อ าเภอ
เมอืง จังหวดัชยัภมู ิ

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 1  การสง่เสรมิสนับสนุนการศกึษา  ศาสนา วฒันธรรม

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

9 โครงการยวุเกษตรกรในโรงเรยีนเพือ่อดุหนุนโรงเรยีนบา้นหว้ยหวา้75,500 โรงเรยีน ส านักปลดั
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิตามโครงการยวุเกษตรกรในโรงเรยีน บา้นหว้ยหวา้
พอเพยีง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

10 โครงการจัดท าหลกัสตูรทอ้งถิน่เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนบา้นหนิกอง 65,000 โรงเรยีน ส านักปลดั
การทอเสือ่กก เพือ่การเรยีนรูใ้นตามโครงการจัดท าหลกัสตูรทอ้งถิน่ บา้นหนิกอง
โรงเรยีน การทอเสือ่กก เพือ่การเรยีนรูฯ้
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11 โครงการจัดซือ้หนังสอืพมิพ ์เพือ่จัดซือ้หนังสอืพมิพใ์หก้ับหมูบ่า้น54,900 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ประจ าหมูบ่า้น ทัง้ 14 หมูบ่า้น

12 โครงการวนัเด็กแหง่ชาต ิเพือ่จัดกจิกรรมใหเ้ด็กไดม้สีว่นรว่ม 50,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั P

ประจ าปี 2559 การพัฒนาประสบการณ์ 

13 โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน เพือ่เป็นงบประมาณส าหรับจา้งนักเรยีน80,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
การมงีานท าของนักเรยีน/ นักศกึษา ระหวา่งปิดเรยีน
นักศกึษาใหม้รีายไดร้ะหวา่ง
ปิดเรยีน (ภาคฤดรูอ้น)

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 1  การสง่เสรมิสนับสนุนการศกึษา  ศาสนา วฒันธรรม

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

14 โครงการอบรมพัฒนาศกัยภาพเพือ่พัฒนาศกัยภาพเด็กและเยาวชน30,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
สภาเด็กและเยาวชนต าบล

15 โครงการอบรมคอมพวิเตอรผ์ูน้ าเพือ่ใหผู้น้ าสามารถน าความรูไ้ป10,000กศน.ต าบลหว้ยบงส านักปลดั
ชมุชนตอ่เนือ่ง ประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานได ้

16 โครงการอบรมคอมพวิเตอร์เพือ่ใหนั้กศกึษาและประชาชนมคีวามรู ้10,000กศน.ต าบลหว้ยบงส านักปลดั
นักศกึษาและประชาชนดา้นการใชค้อมพวิเตอร์

17 โครงการสง่เสรมิการอา่นเพือ่ใหนั้กศกึษาและประชาชนเห็นความ10,000กศน.ต าบลหว้ยบงส านักปลดั
ส าคญัของการอา่น

19 เครือ่งเลน่สนาม คา่จัดซือ้เครือ่งเลน่สนามส าหรับ90,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั P

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ
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20 ศาลาพักคอย คา่จัดซือ้ศาลาพักคอยส าหรับ###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั P

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 2 การป้องกันและควบคมุโรคตดิตอ่ในชมุชน

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการควบคมุป้องกันโรคในเพือ่ใหช้มุชนหมูบ่า้นไดรั้บบรกิาร15,700 อบต.หว้ยบง กอง

ชมุชน ประจ าปี 2559 ดา้นสาธารณสขุ สาธารณสขุฯ

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
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แนวทางที ่ 3 การป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหาเตรยีมการป้องกันและแกไ้ขปัญหา24,300 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ยาเสพตดิในต าบลหว้ยบง ยาเสพตดิในต าบลหว้ยบง 
ประจ าปี 2559

2 โครงการแขง่ขนักฬีาหว้ยบงคพัประชาชน/เยาวชน/นักเรยีน/ผูท้ีส่นใจ###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ตา้นยาเสพตดิ ประจ าปี 2559รว่มกจิกรรมแขง่ขนักฬีา รูจั้กใชเ้วลา

วา่งใหเ้กดิประโยชน ์ไมเ่อาเวลามั่วสมุ
กับยาเสพตดิ

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 4  การพัฒนาสง่เสรมิ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการการบรกิารการแพทย์เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรับน ้ามันเชือ้เพลงิ###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ฉุกฉนิและกูช้พีกูภั้ยต าบลหว้ยบงคา่วสัด ุอปุกรณ์ ประจ ารถ EMS ฯลฯ
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2 โครงการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรเพือ่เพิม่ศกัยภาพดา้นงานป้องกัน และ###### อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ดา้นงานป้องกันและบรรเทาบรรเทาสาธารณภัยต าบลหว้ยบง
สาธารณภัยต าบลหว้ยบง

3 โครงการศนูยบ์รกิารประชาชนเพือ่ป้องกันอบุตัเิหต ุและอบุตัภัิยใน40,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั P P P

เพือ่ป้องกันอบุตัแิหตแุละอบุตัภัิยชว่งเทศกาล
ในชว่งเทศกาล

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 5 การจัดระเบยีบสงัคม และรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการ อบต.เคลือ่นทีเ่พือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บรู ้ 10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
ขา่วสาร   รว่มแสดงความคดิเห็น
รวมทัง้เพือ่รับทราบปัญหาตา่ง ๆ
ของประชาชนในทอ้งถิน่

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพศนูย์อดุหนุนองคก์ารบรหิารสว่นต าบล25,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
รวมขอ้มลูขา่วสารการจัดซือ้  หนองนาแซง
จัดจา้งระดบัอ าเภอ และศนูย ์
ประสานองคก์รปกครองสว่น
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ทอ้งถิน่ประจ าปีงบประมาณ 2559

3 โครงการประชาคมการจัดท าแผนเพือ่ชีแ้จงภารกจิ และอ านาจหนา้ทีข่อง10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
พัฒนาสามปีและประชาพจิารณ์อบต. เพือ่แจง่แนวทางการพัฒนาตาม
การท างาน ของ อบต.หว้ยบงกรอบยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.

และรับทราบปัญหา ความตอ้งการของ
ประชาชนภายในหมูบ่า้น เพือ่น าขอ้มลู
ไปจัดท าแผนสามปี

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่ 5 การจัดระเบยีบสงัคม และรักษาความสงบเรยีบรอ้ย

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

4 โครงการสนับสนุนการขบัเคลือ่นเพือ่สนับสนุนการจัดประชมุประชาคม10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลดั
แผนชมุชน แผนชมุชนการพัฒนาผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง

สภาเครอืขา่ย องคก์รชมุชน และรว่มขบั
เคลือ่นแผนชมุชนแบบบรูณาการเพือ่น า
ขอ้มลูมาจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
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#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่6 ใหค้วามชว่ยเหลอื เด็ก คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชวีติและเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติและสง่เสรมิ20,000 อบต.หว้ยบง สว่น
สง่เสรมิอาชพีผูส้งูอายุ อาชพีผูส้งูอายุ สวสัดกิารฯ

2 โครงการสง่เสรมิและพัฒนาเพือ่สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติ20,000 อบต.หว้ยบง สว่น
คณุภาพชวีติคนพกิาร คนพกิาร สวสัดกิารฯ

3 โครงการจัดงานวนัผูส้งูอายุเพือ่สรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้ับผูส้งูอายุ20,000 อบต.หว้ยบง สว่น P

อยูอ่ยา่งมคีณุคา่ มสีว่นรว่มในการ สวสัดกิารฯ
พัฒนาทอ้งถิน่

4 โครงการกอ่สรา้งสิง่อ านวยความ    1.งานกอ่สรา้งทางลาด ขนาดกวา้ง###### อบต.หว้ยบง สว่น
สะดวกส าหรับผูพ้กิาร 1.50 เมตร  ยาว 12 เมตร สวสัดกิารฯ

สงู 1.15 เมตร หรอืมพีืน้ทีค่อนกรตีไม่
นอ้ยกวา่ 18 ตารางเมตร
     2.งานกอ่สรา้งทีจ่อดรถส าหรับ
ผูพ้กิาร  ขนาดกวา้ง  4  เมตร 

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่6 ใหค้วามชว่ยเหลอื เด็ก คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส
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ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

ยาว 17 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พืน้ทีเ่ทคอนกรตีไมน่อ้ยกวา่ 68 ตร.ม.

ตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการฯ 
จ านวน  1 ป้าย และตดิตัง้ป้ายประชา
สมัพันธ ์(ชัว่คราว) จ านวน 1 ป้าย

5 เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยังชพีผูป่้วยเอดส์###### อบต.หว้ยบง สว่น
ทีแ่พทยรั์บรองและท าการวนิจิฉัยแลว้ สวสัดกิารฯ
และมคีวามเป็นอยูย่ากจน หรอืถกู
ทอดทิง้  ขาดผูอ้ปุการะ ดแูลไมส่ามารถ
ประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้
คนละ 500 บาทตอ่เดอืนจ านวน 25 คน

6 โครงการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้อบรมอาชพีใหก้ับผูน้ ากลุม่อาชพี  20,000 อบต.หว้ยบง สว่น
ไดเ้รยีนรูจ้ากกลุม่อาชพีอืน่ทีเ่ขม้แข็ง สวสัดกิารฯ
เพือ่ขยายโอกาส

#

ยทุธศาสตรท์ี ่3   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีติ
แนวทางที ่6 ใหค้วามชว่ยเหลอื เด็ก คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส

ล าดบั โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย
ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

7 โครงการจัดงานวนัสตรสีากลเพือ่พัฒนาศกัยภาพองคก์รสตรรีะดบั อบต.หว้ยบง สว่น P

ต าบล สวสัดกิารฯ
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#

ยทุธศาสตรท์ี ่4   ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

แนวทางที ่ 1  การบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการปลกูป่าเฉลมิพระเกยีรติเพือ่เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวโดยการปลกูตน้ไม/้10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

หญา้แฝกเพือ่เป็นสวนป่าชมุชนเป็นการ

เฉลมิพระกยีรตใินโอกาสตา่ง ๆ 

2 โครงการลดและคัดแยกขยะ เพือ่สง่เสรมิการคัดแยกขยะรไีซเคลิ ##### อบต.หว้ยบงกองสาธารณสขุฯ

มลูฝอยจากแหลง่ก าเนดิ ประจ าปีและขยะอนัตราย

2559
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ก.ย.



#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 1  สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในองคก์รใหม้ขีดีความสามารถในการพัฒนา

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 โครงการอบรมคณุธรรม  กจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม20,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

จรยิธรรม ใหค้วามรูแ้กค่ณะผูบ้รหิาร  พนักงาน
เจา้หนา้ที ่สมาชกิ อบต. ใหไ้ดรั้บการ

พัฒนาจติใจ และพัฒนาตนเอง ใหม้ี
จติสาธารณะเกดิความส านกึรว่ม 
ในการเสรมิสรา้งสงัคมแหง่คณุธรรม

และสมานฉันท ์ประพฤตติน เป็น
พลเมอืงด ีสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่
ประเทศชาติ

#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
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 แนวทางที ่2  พัฒนารายได ้ และระบบการจัดเก็บภาษีในต าบล



1 การปรับปรงุขอ้มลูแผนทีภ่าษีและเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ 50,000  อบต.หว้ยบงกองคลัง

ทะเบยีนทรัพยส์นิ โครงการปรับปรงุแผนทีภ่าษี และ 
ทะเบยีนทรัพยส์นิ

2 โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิ 10,000  อบต.หว้ยบงกองคลัง

ทะเบยีนทรัพยส์นิ โครงการเพิม่ประสทิธภิาพและ

ทะเบยีนทรัพยส์นิ

#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1 วสัดสุ านักงาน คา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน 50,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

2 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ คา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ10,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

3 วสัดยุานพาหนะและขนสง่คา่จัดซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่50,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

4 วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่คา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่#####  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

5 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่คา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่5,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

6 คา่วสัดคุอมพวิเตอร์ คา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ 40,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด
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7 วสัดอุืน่ ๆ คา่จัดซือ้วสัดอุืน่ 10,000  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

8 เกา้อีแ้บบมโีชค๊ ขาเหล็กคา่จัดซือ้เกา้อีแ้บบมโีชค๊ขาเหล็ก6,300  อบต.หว้ยบงส านักปลัด P

จ านวน 3 ตัว

9 เครือ่งปรับอากาศ คา่จัดซือ้เครือ่งปรับอากาศแบบแยก#####  อบต.หว้ยบงส านักปลัด

สว่นชนดิตัง้พืน้หรอืชนดิแขวน ขนาด
36,000 บทียี ูจ านวน 4 เครือ่ง

10 ตูเ้ก็บเอกสาร คา่จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสารชนดิ 2 บาน 11,800  อบต.หว้ยบงส านักปลัด P

เปิดม ีมอก. จ านวน  2 หลัง

#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

11 เต็นทพ์รอ้มผา้ใบ คา่จัดซือ้เต็นทพ์รอ้มผา้ใบแบบโคง้72,000 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

 ขนาด 4x8 เมตร จ านวน 4 หลัง

12 พัดลม คา่จัดซือ้พัดลมอตุสาหกรรม ขนาด5,800 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

25 นิว้ จ านวน  2  ตัว

13 เลือ่ยโซย่นต์ คา่จัดซือ้เลือ่ยโซย่นต ์ขนาด 12 นิว้ 24,000 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

จ านวน 2 เครือ่ง

14 เครือ่งส ารองไฟฟ้า คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด 18,600 อบต.หว้ยบงส านักปลัด  

800 VA  จ านวน  6 เครือ่ง

15 โพรเดีย่ม คา่จัดซือ้โพรเดีย่ม  จ านวน  2  อนั37,800 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

16 แผงไฟสามเหลีย่มหยดุตรวจคา่จัดซือ้แผงไฟสามเหลีย่มหยดุตรวจ26,000 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

ขนาดกวา้ง 1 เมตร สงู 1.70 เมตร 
แบบใชไ้ฟได ้2 ระบบ (ระบบไฟฟ้าและ
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แบตเตอรี)่ จ านวน  1 ชดุ 
17 ชดุเครือ่งสาวไหมสองหวัสาวตดิคา่จัดซือ้ชดุเครือ่งสาวไหมสอง 45,000 อบต.หว้ยบง  สว่น

มอเตอรไ์ฟฟ้า  หวัสาวตดิมอเตอรไ์ฟฟ้าจ านวน 1 ชดุ สวสัดกิารฯ

18 วสัดกุอ่สรา้ง คา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง 25,000 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

19 วสัดกุารเกษตร คา่จัดซือ้วสัดกุารเกษตร 10,000 อบต.หว้ยบงส านักปลัด

20 วสัดสุ านักงาน คา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน 98,500 อบต.หว้ยบง กองคลัง  

21 วสัดงุานบา้นงานครัว คา่จัดซือ้วสัดงุานบา้นงานครัว30,000 อบต.หว้ยบง กองคลัง

22 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ คา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย5ุ,000 อบต.หว้ยบง กองคลัง

23 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่คา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่5,000 อบต.หว้ยบง กองคลัง

24 วสัดคุอมพวิเตอร์ คา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร ์ 20,000 อบต.หว้ยบง กองคลัง

25 เกา้อีแ้บบมโีชค๊ ขาเหล็กคา่จัดซือ้เกา้อีแ้บบมโีชค๊ขาเหล็ก4,200 อบต.หว้ยบง กองคลัง

จ านวน  2 ตัว

26 ตูเ้ก็บเอกสาร คา่จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 1 ชดุ9,600 อบต.หว้ยบง กองคลัง

27 ตูบ้านเลือ่นกระจก คา่จัดซือ้ตูบ้านเลือ่นกระจก ขนาด 3,900 อบต.หว้ยบง กองคลัง

4 ฟตุ จ านวน  1  หลัง

28 เครือ่งคอมพวิเตอร ์ คา่จัดซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ส าหรับ16,000 อบต.หว้ยบง กองคลัง

งานส านักงาน 

#
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ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

29 เครือ่งส ารองไฟฟ้า คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด15,500 อบต.หว้ยบง กองคลัง

800 VA จ านวน  5  เครือ่ง

30 วสัดสุ านักงาน คา่จัดซือ้วสัดสุ านักงาน 40,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

31 วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ คา่จัดซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิย#ุ#### อบต.หว้ยบง กองชา่ง

32 วสัดกุอ่สรา้ง คา่จัดซือ้วสัดกุอ่สรา้ง ##### อบต.หว้ยบง กองชา่ง  

33 วสัดยุานพาหนะและขนสง่คา่จัดซิอ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่40,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

34 วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่คา่จัดซือ้วสัดเุชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่40,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

35 วสัดโุฆษณาและเผยแพร่คา่จัดซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่10,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

36 ตูเ้ก็บเอกสาร 15 ลิน้ชกัคา่จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร 15 ลิน้ชกั3,900 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

37 ตูบ้านเลือ่นกระจก คา่จัดซือ้ตูบ้านเลือ่นกระจก ขนาด7,800 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

3 ฟตุ

38 ถังน ้า คา่จัดซือ้ถังน ้าแบบสแตนเลส ขนาด38,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

ความจ ุ 2,500 ลติร จ านวน  2  ใบ  

39 เครือ่งตบดนิ คา่จัดซือ้เครือ่งตบดนิ จ านวน 1 เครือ่ง21,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

40 เครือ่งส ารองไฟฟ้า คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด6,200 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

800 VA จ านวน 2  เครือ่ง

#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

41 เครือ่งสบูน ้าแบบจุม่ (ปัม้ซมัเมริส์)คา่จัดซือ้เครือ่งสบูน ้าแบบจุม่ 40,000 อบต.หว้ยบง กองคลัง
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(ปัม้ซบัเมริส์) จ านวน  2  เครือ่ง

42 ป้ัมน ้า คา่จัดซือ้ปัม้น ้า จ านวน 4 เครือ่ง64,000 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

43 วสัดคุอมพวิเตอร์ คา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 อบต.หว้ยบงกองสาธารณสขุฯ

44 เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึคา่จัดซือ้เครือ่งพมิพแ์บบฉีดหมกึ4,300 อบต.หว้ยบงกองสาธารณสขุฯ  

(Inkjet Printer) (Inkjet Printer) จ านวน  1 เครือ่ง

45 เครือ่งส ารองไฟฟ้า คา่จัดซือ้เครือ่งส ารองไฟฟ้า ขนาด3,100 อบต.หว้ยบงกองสาธารณสขุฯ

800 VA จ านวน 1  เครือ่ง

46 วสัดคุอมพวิเตอร์ คา่จัดซือ้วสัดคุอมพวิเตอร์ 5,000 อบต.หว้ยบงสว่นสวสัดกิารฯ

47 ตูเ้ก็บเอกสาร คา่จัดซือ้ตูเ้ก็บเอกสาร ชนดิ 2 บานเปิด5,900 อบต.หว้ยบงสว่นสวสัดกิารฯ P

ม ีมอก. จ านวน 1 หลัง

48 ตดิตัง้มุง่ลวดหนา้ตา่งอลมูเินยีม1.ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ4,200 อบต.หว้ยบง กองชา่ง

สชีา และปรับปรงุประตูรั้ว้ขนาดกวา้ง  1.10 เมตร ยาว 0.55 เมตร

สแตนเลส จ านวน 6 บาน 

2.ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหว้ยหวา้ 28,000

ขนาดกวา้ง 1.20 เมตร 
#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

ยาว 0.70-0.90 เมตร จ านวน 40 บาน

3.ปรับปรงุประตรัูว้สแตนเลส 50,000

ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้นหนองหนิ

ขนาดกวา้ง 1.80 เมตร ยาว 5 เมตร

 

49 กอ่สรา้งอาคารเก็บพัสด ุองคก์ารขนาดกวา้ง 8 เมตร  ยาว 12 เมตร##### อบต.หว้ยบง กองชา่ง
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บรหิารสว่นต าบลหว้ยบงสงู 3.50 เมตร  หรอืมพีืน้ทีอ่าคารไม่
นอ้ยกวา่ 96 ตารางเมตร พรอ้มตดิตัง้
ป้ายประชาสมัพันธโ์ครงการ (ชัว่คราว)
จ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.หว้ยบง

50 กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กสายที ่1 ขา้งหอ้งประชมุองคก์ารบรหิาร##### อบต.หว้ยบง กองชา่ง

ภายในทีท่ าการองคก์ารบรหิาร สว่นต าบลหว้ยบง ขนาดผวิจราจรกวา้ง
สว่นต าบลหว้ยบง 5 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร

สายที ่2 หนา้ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็กบา้น

หนองหนิ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร

ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร มพีืน้ที่

#

ยทุธศาสตรท์ี ่5   ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ

แนวทางที ่ 5  เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร

ล าดับ โครงการ/กจิกรรมรายละเอยีดของโครงการ/กจิกรรมงบประมาณสถานทีด่ าเนนิการหน่วย

ด าเนนิการต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ย.พ.ค.ม.ิย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

คอนกรตีทัง้สองสายไมน่อ้ยกวา่ 388

ตารางเมตร พรอ้มลงลกูรังไหลท่างทัง้
สองขา้งๆละ 0.50 เมตรหรอืมปีรมิาตร

ลงูรังไมน่อ้ยกวา่ 14 ลกูบาศกเ์มตร วาง
วางทอ่ระบายน ้า คสล.ขนาด

ศก.0.30 x 1 เมตร จ านวน 3 จดุ 
จ านวน  20 ทอ่น พรอ้มยาแนวประสาน
ทอ่ใหเ้รยีบรอ้ยตดิตัง้ป้ายประชาสมัพันธ์

โครงการฯ จ านวน 1 ป้าย และป้ายประ
ชาสมัพันธ ์(ชัว่คราว) จ านวน  1 ป้าย
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5

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการคดิเป็นรอ้ยละ จ านวน คดิเป็นรอ้ยละของหน่วยด าเนนิการ

ทีด่ าเนนิการของโครงการทัง้หมดงบประมาณงบประมาณทัง้หมด

1.ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพืน้ฐาน อบต.หว้ยบง

  1.1 กอ่สรา้งถนน/สะพาน/ทางระบายน ้า/อาคาร/ปรับปรงุ บ ารงุ0 0 0 0

รักษาซอ่มแซม 
  1.2 การจัดหาแหลง่น ้าเพือ่การเกษตร 1 1 765,300  6.28            

  1.3 การจัดหาแหลง่น ้าเพือ่การอปุโภค-บรโิภค 1 1 585,400  4.80            

  1.4 ตดิตัง้ปรับปรงุขยายเขตไฟฟ้า 3 3 ####### 9.15            

รวม 5 5 ####### 20.23          

2.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ อบต.หว้ยบง

  2.1 สรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุม่เศรษฐกจิและสงัคมในชมุชน/หมูบ่า้น3 3 290,000  2.38

โดยวธิสีหกรณ์เป็นแนวทางในการด าเนนิงาน 
รวม 3  290,000  2.38

3.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสงัคมและคณุภาพชวีติ อบต.หว้ยบง

  3.1 การสง่เสรมิสนับสนุนการศกึษา ศาสนา วฒันธรรม20 20 ####### 44.61          

  3.2 การป้องกนั และควบคมุโรคตดิตอ่ในชมุชน 1 1 15,700    0.13            

  3.3 การป้องกนั และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 2 2 144,300  1.18            

  3.4 การพัฒนาและสง่เสรมิป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย3 3 490,000  4.02            

6

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการคดิเป็นรอ้ยละ จ านวน คดิเป็นรอ้ยละของหน่วยด าเนนิการ

ทีด่ าเนนิการของโครงการทัง้หมดงบประมาณงบประมาณทัง้หมด

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยบง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภมู ิ

บญัชสีรปุจ านวนโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณแผนด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหว้ยบง  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัชยัภมู ิ

บญัชสีรปุจ านวนโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณแผนด าเนนิงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559



  3.5 การจัดระเบยีบสงัคม และรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 4 4 55,000    0.45

  3.6 ใหค้วามชว่ยเหลอืเด็ก คนชรา คนพกิาร และผูด้อ้ยโอกาส7 7 393,100  3.23

รวม 37 37 ####### 53.62          

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อบต.หว้ยบง

  4.1 การบรหิารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม2 2 140,750  1.16

  รวม 2 2 140,750  1.16

5. ยทุธศาสตรด์า้นการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่มีปีระสทิธภิาพ อบต.หว้ยบง

  5.1 สง่เสรมิการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในองคก์รใหม้ขีดีความ1 1 20,000    0.16

สามารถในการพัฒนา

  5.2 พัฒนารายได ้ และระบบการจัดเก็บภาษีในต าบล2 2 60,000    0.50

  5.3 การสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตยและการม ี0 0 0

สว่นรว่มของประชาชน

  5.4 เพิม่ประสทิธภิาพและพัฒนาองคก์ร 50 50 ####### 21.95

รวม 53 53 ####### 22.61          

รวมท ัง้ส ิน้ 100 100 ####### 100


