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แบบ ผด.02

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

       แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 375,000.- บานนอย หมูที่ 10 กองชาง

บานนอย หมูที่ 10  

(สายที่ 1) สายจากทางเขาบาน ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 25.50 เมตร

นอย ตรงขามหนาบาน หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา

นางกงทอง  ใจกระเสริม ถนน 102 ตารางเมตร   ลงลูกรังไหลทางทั้งสอง

สายกุดตุม-หินกอง ขาง (มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 2.50 ลบ.ม.)

วางทอ คสล. มอก.ศก. 0.30 เมตร จํานวน

8 ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561

องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
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ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

      แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

 (สายที่ 2) สายบานนอย ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 250 เมตร  

หมูที่ 10 - โสกกา  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  

 600 ตารางเมตร   ลงลูกรังไหลทางทั้งสอง

 ขาง (มีปริมาณลูกรังไมนอยกวา 15 ลบ.ม.)

 พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

 จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว122 เมตร 195,400.- บานมวงเงาะ กองชาง

บานมวงเงาะ หมูที่ 4 สายซอย หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 4

บัวพรม 366 ตารางเมตร    วางทอ คสล.มอก.ศก. 

0.30 เมตร จํานวน  5 ทอน พรอมยาแนว

ประสานทอใหเรียบรอย ลงลูกรังไหลทาง 

(มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 14.50 ลบ.ม.)

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  
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(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)
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ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 111 เมตร 192,500.- บานหนองสระแบง กองชาง

บานยางบง หมูที่ 9 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 8

สายรอบหนองขี้เหล็ก 333 ตารางเมตร    วางทอ คสล.มอก.ศก. 

 0.30 เมตร จํานวน  5 ทอน พรอมยาแนว

ประสานทอใหเรียบรอย ลงลูกรังไหลทาง 

(มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 11 ลบ.ม.)

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว 170 เมตร 487,500.- บานหนองโมง

บานหนองโมง หมูที่ 5 สายหนา หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 5

โรงปุยบานหนองโมง - หนา 850 ตารางเมตร   พรอมลงลูกรังไหลทาง

บานนายประหยัด ไพศาลฤทธิ์ ทั้งสองขาง ๆ ละ 0.50 เมตร (มีปริมาตร

ลูกรังไมนอยกวา 17 ลบ.ม.) พรอมติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการฯ จํานวน 1 ปาย
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 และติดตั้งปายประชาสัมพันธ (ชั่วคราว)

 จํานวน 1 ปาย  (รายละเอียดตามแบบ 

แปลนที่ อบต.กําหนด)
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ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

      แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 34 เมตร 65,000.- บานหนองโมง กองชาง

บานหนองโมง  หมูที่ 5 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 5

สายหนาบานนางมะลิวรรณ 102 ตารางเมตร   (รายละเอียดตามแบบ

สุขจําลอง - หนาบาน แปลนที่ อบต.กําหนด) 

นางศรีนวล  พันธมาลี 

6 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 35 เมตร 53,700.- บานหนองสระแบง กองชาง

บานหนองสระแบง หมูที่ 8 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 8 

สายซอยหนาบานนายจํานวน 105 ตารางเมตร   พรอมลงลูกรังไหลทาง

ประสานเชื้อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

7 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 141.50 เมตร 225,000.- บานหวยบงใต กองชาง

บานหวยบงใต หมูที่ 3 จาก หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 3 

นานางฉวีวรรณ  หวะสุวรรณ 424.50 ตารางเมตร  วางทอ คสล.มอก.ศก. 

 -หนาบานนายประสิทธิ์  สากุล 0.30 เมตร จํานวน  5 ทอน พรอมยาแนว

ประสานทอใหเรียบรอย 
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พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)  

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 144.50 เมตร 324,900.- บานหวยบงเหนือ กองชาง

บานหวยบงเหนือ หมูที่ 2 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 2

สายจากหนาบานนายแมน 626 ตารางเมตร   พรอมลงลูกรังไหลทาง

ตูกระโจก - หนาบาน (มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 17 ลบ.ม.)

นายชัยวัฒน มั่นคง พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4 เมตร  ยาว 181 เมตร 374,500.- บานหวยหวา กองชาง

บานหวยหวา หมูที่ 1 สายรอบ หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 1 

สระวัด 716 ตารางเมตร   พรอมลงลูกรังไหลทาง

(ลงลูกรังดานเดียว)

มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 9 ลบ.ม.
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พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร  ยาว 100 เมตร 164,600.- บานหวยหวาเหนือ กองชาง

บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา หมูที่ 12

สายจากหนาบานนางสนม  300 ตารางเมตร    วางทอ คสล.มอก.ศก. 

งอกศิลป - หนาบานนายบุญ 0.30 เมตร จํานวน  5 ทอน พรอมยาแนว

สากุล ประสานทอใหเรียบรอย 

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร  ยาว 111 เมตร 84,400.- บานหนองไมงาม กองชาง

คสล.บานหนองไมงาม หมูที่ 11 ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร (รายละเอียดตามแบบ หมูที่ 11

สายจากหนาบานนางฉวีวรรณ แปลนที่ อบต.กําหนด)

รักษหินลาด - สวนนายสุรัส
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ไกรใหญ 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย 0.25 เมตร  ยาว 105 เมตร 92,200.- บานหนองหิน กองชาง

คสล.บานหนองหิน หมูที่ 7 ลึกเฉลี่ย 0.25 เมตร ฝาปดรางระบายน้ํา หมูที่ 7 

สายจากหนาบานนางจารุณี คสล.(ยาว 1 เมตร ตอฝา) ฝาปด คสล.

สีทองหลาง - หนาบาน จํานวน 105 ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลน

นางลําดวน  ศรีชัย ที่ อบต.กําหนด)

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ขนาดกวางเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 177 เมตร 308,000.- บานหวยหวาใต กองชาง

คสล.พรอมเหล็กตะแกรงฝาปด ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร  พรอมเหล็กตะแกรง หมูที่ 14

รางระบายน้ํา บานหวยหวาใต ฝาปด (ยาว 1 เมตร ตอ 1 ฝา) จํานวน 80 ฝา

หมูที่ 14  สายจากหนาบาน พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

นางญานี อุตสาคู - หนาบาน จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

นางสาคร  บุญคง (ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย  

 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)    

14 โครงการปรับปรุงถนนยกคันดิน ลงดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ขนาดกวาง 35,500.- บานหวยหวาเหนือ กองชาง

พรอมลงลูกรัง 4 เมตร ยาว 114 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย หมูที่ 12

บานหวยหวาเหนือ หมูที่ 12 กวา 456 ตารางเมตร ลงลูกรังหนา 0.10 

สายจากถนนทิศเหนือวัดศิริ เมตร (มีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 46 ลบ.ม.)

 ชัยมงคล - ที่นานายชุมพล วางทอ คสล.มอก.ศก.0.30 เมตร จํานวน 
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สาคะศุภฤกษ 6 ทอน พรอมยาแนวประสานทอใหเรียบรอย

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

ยุทธศาสตรที่ 1   ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา :  กอสรางถนน/สะพาน/ทางระบายน้ํา/อาคาร/ปรับปรุง บํารุง รักษา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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

15 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว 3,662 เมตร หรือ 294,400.- บานหนองสระแบง กองชาง

เพื่อการเกษตร สายหวยเสี้ยว มีพื้นที่ไมนอยกวา 18,310 ตารางเมตร หมูที่ 8

หวยหินเจาะบานหนองสระแบง ลงลูกรังหนา 0.10 เมตร  (มีปริมาตรลูกรัง

หมูที่ 8 ไมนอยกวา 1,831 ลบ.ม.)  

พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการฯ

จํานวน 1 ปาย และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

(ชั่วคราว) จํานวน 1 ปาย   

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 คาอาหารเสริม (นม)โรงเรียน คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 1,243,100 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียน

ในสังกัด สพฐ.

2 โครงการคลายวันพระราชสมภพ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสมเด็จ 5,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระบรมโอรสาธิราช

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ 10,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด  

12 สิงหา นางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ

4 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาท 30,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด 

5 ธันวามหาราช สมเด็จพระเจาอยูหัว

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนย ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 232,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

หนองหิน บานหนองหิน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน 1,102,700 อบต.หวยบง สํานักปลัด

บริหารสถานศึกษา คาเงินรายหัวนักเรียน  คาพัฒนาการ

 จัดการศึกษา  และอื่น ๆ  ตาม

แผนงานของสถานศึกษา ฯลฯ

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา

508,600 บาท 

 -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน

594,100 บาท

7 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่ออุดหนุนใหกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,667,600 อบต.หวยบง สํานักปลัด

8 โครงการคลายวันพระราชสมภพ เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงมีตอประชาชนชาวไทย

สยามบรมราชกุมารี 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

9 โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพใหกับหมูบาน 54,900 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ประจําหมูบาน ทั้ง 14 หมูบาน

10 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็กไดมีสวนรวม 40,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด 

ประจําป 2560 การพัฒนาประสบการณ 

11 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อเปนงบประมาณสําหรับจางนักเรียน 100,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

การมีงานทําของนักเรียน/ นักศึกษา ระหวางปดเรียน

นักศึกษาใหมีรายไดระหวาง

ปดเรียน (ภาคฤดูรอน)

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

12 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 35,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

สภาเด็กและเยาวชนตําบล

13 เครื่องเลนสนาม คาจัดซื้อเครื่องเลนสนามสําหรับ 90,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหิน

14 ศาลาพักคอย คาจัดซื้อศาลาพักคอยสําหรับ 100,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

อบต.หวยบง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : การปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการควบคุมปองกันโรคใน เพื่อใหชุมชนหมูบานไดรับบริการ 50,000 อบต.หวยบง กอง

ชุมชน ประจําป 2560 ดานสาธารณสุข สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางพัฒนา : การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการอบรมรมใหความรูการ เตรียมการปองกันและแกไขปญหา 40,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ปองกันและแกไขปญหา ยาเสพติดในตําบลหวยบง 

ยาเสพติดในตําบลหวยบง

ประจําป 2560

2 โครงการแขงขันกีฬาหวยบงคัพ ประชาชน/เยาวชน/นักเรียน/ผูที่สนใจ 120,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ตานยาเสพติด ประจําป 2560 รวมกิจกรรมแขงขันกีฬา รูจักใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน ไมเอาเวลามั่วสุม

กับยาเสพติด

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



20

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การพัฒนาสงเสริม ปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการการบริการการแพทย เพื่อเปนคาใชจายสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิง 200,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ฉุกฉินและกูชีพกูภัยตําบลหวยบง คาวัสดุ อุปกรณ ประจํารถ EMS ฯลฯ

2 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพดานงานปองกัน และ 100,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ดานงานปองกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยตําบลหวยบง

สาธารณภัยตําบลหวยบง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



3 โครงการศูนยบริการประชาชน เพื่อปองกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยใน 70,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด   

เพื่อปองกันอุบัติแหตุและอุบัติภัย ชวงเทศกาล

ในชวงเทศกาล

21

ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบรอย

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู  20,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ขาวสาร   รวมแสดงความคิดเห็น

รวมทั้งเพื่อรับทราบปญหาตาง ๆ

ของประชาชนในทองถิ่น

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล 25,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

รวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ  รอบเมือง

จัดจางระดับอําเภอ และศูนย 

ประสานองคกรปกครองสวน

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ทองถิ่นประจําปงบประมาณ 2560

3 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อชี้แจงภารกิจ และอํานาจหนาที่ของ 10,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา อบต. เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาสามป กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.

และรับทราบปญหา ความตองการของ

ประชาชนภายในหมูบาน เพื่อนําขอมูล

ไปจัดทําแผนสามป

22

ยุทธศาสตรที่ 2    ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา : การจัดระเบียบสังคม และรักษาความสงบเรียบรอย

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

4 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน เพื่อสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม 10,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

แผนชุมชน แผนชุมชนการพัฒนาผูที่มีสวนเกี่ยวของ

สภาเครือขาย องคกรชุมชน และรวมขับ

เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนํา

ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

5 โครงการปกปองสถาบันหลัก เพื่อใหเกิดความรัก ความสามัคคี 20000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ของชาติ ในความเปนชนชาติไทยที่มีสถาบัน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



พระมหากษัตริยเปนศูนยรวมใจ 

ยึดเหนี่ยว จิตใจ และคงอยูคูชาติ

ไทยตลอดไป 

23

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การใหความชวยเหลือ เด็ก คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม 20,000 อบต.หวยบง กอง

ผูสูงอายุ อาชีพผูสูงอายุ สวัสดิการฯ

2 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูสูงอายุ 5,000 อบต.หวยบง กอง 

อยูอยางมีคุณคา มีสวนรวมในการ สวัสดิการฯ

พัฒนาทองถิ่น

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000 อบต.หวยบง กอง

ที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว สวัสดิการฯ

และมีความเปนอยูยากจน หรือถูก

ทอดทิ้ง  ขาดผูอุปการะ ดูแลไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

คนละ 500 บาทตอเดือนจํานวน 25 คน

4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกรสตรีระดับ 20,000 อบต.หวยบง กอง 

กลุมสตรี ตําบล สวัสดิการฯ

24

ยุทธศาสตรที่ 2   ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา :  การใหความชวยเหลือ เด็ก คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส

  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000 อบต.หวยบง กอง

ที่แพทยรับรองและทําการวินิจฉัยแลว สวัสดิการฯ

และมีความเปนอยูยากจน หรือถูก

ทอดทิ้ง  ขาดผูอุปการะ ดูแลไมสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



คนละ 500 บาทตอเดือนจํานวน 25 คน

6 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหความชวยเหลือดาน 12,900,000 อบต.หวยบง กอง

เบี้ยยังชีพแกคนชรา สวัสดิการฯ

7 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อใหความชวยเหลือดาน 8,640,000 อบต.หวยบง กอง

เบี้ยยังชีพคนพิการ สวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตรที่  3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา :  การสรางความเขมแข็งใหกลุมเศรษฐกิจและสังคมในหมูบาน 

 ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน ครัวเรือนมีการเรียนรูหลักปรัชญา 50,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ 

ประยุกตใชในการดําเนินงาน

2 คาใชจายในการดําเนินงานของ สงเสริมศูนยบริการและถายทอด 100,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

การเกษตรประจําตําบล

3 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อบรมอาชีพใหกับผูนํากลุมอาชีพ  30,000 อบต.หวยบง กอง

ไดเรียนรูจากกลุมอาชีพอื่นที่เขมแข็ง สวัสดิการฯ

เพื่อขยายโอกาส

4 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยการ ขนาดและปริมาณงาน (รายละเอียด 247,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ตลาดธุรกิจชุมชน ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

5 อุดหนุนกลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม ตามโครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ 150,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

ตําบลหวยบง

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 15,000 อบต.หวยบง กองชาง

คณะกรรมการบริหารจัดการ ประปาหมูบาน 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



ประปาหมูบาน 
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ยุทธศาสตรที่ 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แนวทาง  :  การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม/ 10,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

หญาแฝกเพื่อเปนสวนปาชุมชนเปนการ

เฉลิมพระกียรติในโอกาสตาง ๆ 

2 โครงการลดและคัดแยกขยะ เพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล 50,000 อบต.หวยบง กองสาธารณสุขฯ

ตั้งแตครัวเรือน หมูที่ 1, 10, 12, 14 และขยะอันตราย

3 โครงการรักน้ํา  รักปา  รักษา กิจกรรม การปรับปรุงและบารุงรักษา 10,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

แผนดิน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

4 โครงการปรับปรุงบอขยะ เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงบอขยะ 80,000 อบต.หวยบง กองสาธารณสุขฯ

พ.ศ.2560พ.ศ.2559



5 จัดซื้อถังขยะแบบมีฝา เพื่อจัดซื้อถังขยะ เพื่อรองรับขยะใน 100,000 อบต.หวยบง กองสาธารณสุขฯ

เขตชุมชน และที่สาธารณะ 
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ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา  :  สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภา 65,800  อบต.หวยบง สํานักปลัด

และเพิ่มศักยภาพของสมาชิก อบต.หวยบง 

สภาองคการบริหารสวนตําบล

หวยบง

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 77,500  อบต.หวยบง สํานักปลัด

ของพนักงานสวนตําบลเพื่อเพิ่ม ใหบริการประชาชนขององคการ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บริหารสวนตําบลหวยบง 

ใหบริการประชาชนขององคการ

บริหารสวนตําบลหวยบง 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 50,000  อบต.หวยบง กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน

ทรัพยสิน

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ 5,000  อบต.หวยบง กองคลัง

ทะเบียนทรัพยสิน เพิ่มประสิทธิภาพและทะเบียนทรัพยสิน

 แนวทางการพัฒนา :  พัฒนารายได  และระบบการจัดเก็บภาษีในตําบล

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนา :   เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคกร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

1 วัสดุสํานักงาน คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

3 วัสดุยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

6 คาวัสดุคอมพิวเตอร คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 40,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

7 เครื่องปรับอากาศ คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก 33,000  อบต.หวยบง สํานักปลัด

สวนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด

24,000 บีทียู 

8 ซุมเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ แบบคู 77,700  อบต.หวยบง สํานักปลัด

กรอบหลุยส ขนาดภายใน 1 x 2 เมตร 

ขนาดภายนอก 1.80 x 2.80 เมตร 

9 เครื่องตัดหญา คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 9,500  อบต.หวยบง สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่องเปนเครื่องตัดหญาแบบ

สะพาย เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560



1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมนอย

กวา 30 ซีซี พรอมใบมีด

30

ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคกร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

คาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ 182,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

จํานวน 1 เครื่อง เครื่องยนตไมนอยกวา

15.5 แรงมา  รัศมีตัดหญาไดกวางไม

นอยกวา 40 นิ้ว  มีกลองเก็บหญา 

10 วัสดุสํานักงาน คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 100,000 อบต.หวยบง กองคลัง  

11 วัสดุงานบานงานครัว คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 30,000 อบต.หวยบง กองคลัง

12 วัสดุไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,000 อบต.หวยบง กองคลัง

13 วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 3,000 อบต.หวยบง กองคลัง

14 วัสดุคอมพิวเตอร คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 10,000 อบต.หวยบง กองคลัง

15 วัสดุยานพาหนะและขนสง คาจัดซื้อยานพาหนะและขนสง 3,000 อบต.หวยบง กองคลัง

16 วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,000 อบต.หวยบง กองคลัง

17 ชุดรับแขก คาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 ชุด 27,000 อบต.หวยบง กองคลัง

18 ตูเก็บเอกสาร คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ชุด 19,200 อบต.หวยบง กองคลัง

19 รถจักรยานยนต คาจัดซื้อรถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี 44,000 อบต.หวยบง กองคลัง
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แบบเกียรอัตโนมัติ จํานวน 1 คัน

20 เครื่องคอมพิวเตอร คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 16,000 อบต.หวยบง กองคลัง

งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

31

ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคกร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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.

21 เครื่องคอมพิวเตอรนตบุก เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรนตบุก 21,000 อบต.หวยบง กองคลัง

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

22 วัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อจัดซื้อเครื่องแตงกาย 30,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

23 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000 อบต.หวยบง สํานักปลัด

24 ตูเก็บเอกสาร เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 23,600 อบต.หวยบง สํานักปลัด

มี มอก. สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานหนองหิน จํานวน 2 หลัง และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหวา จํานวน

2 หลัง 

25 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,000 อบต.หวยบง กองสวัสดิการฯ

26 วัสดุกอสราง  เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อนําไปซอมแซม 100,000 อบต.หวยบง กองสวัสดิการฯ

หรือปรับปรุงบานใหกับประชาชนผูดอย

โอกาส ผูยากไร และผูยากจน
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27 วัสดุคอมพิวเตอร คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 5,000 อบต.หวยบง กองสาธารณสุขฯ

28 วัสดุสํานักงาน คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 40,000 อบต.หวยบง กองชาง

29 วัสดุไฟฟาและวิทยุ คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 อบต.หวยบง กองชาง

30 วัสดุกอสราง คาจัดซื้อวัสดุกอสราง 100,000 อบต.หวยบง กองชาง  

32

ยุทธศาสตรที่ 5   ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองคกร

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ หนวย

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 วัสดุยานพาหนะและขนสง คาจัดซิ้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000 อบต.หวยบง กองชาง

32 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 20,000 อบต.หวยบง กองชาง

33 วัสดุโฆษณาและเผยแพร คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 อบต.หวยบง กองชาง

34 วัสดุคอมพิวเตอร คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 30,000 อบต.หวยบง กองชาง

35 เกาอี้แบบมีโชคขาเหล็ก คาจัดซื้อเกาอี้แบบมีโชคขาเหล็ก 7,500 อบต.หวยบง กองชาง

จํานวน 3 ตัว

36 โตะทํางานไม คาจัดซื้อโตะทํางานไม จํานวน 2 ตัว 7,600 อบต.หวยบง กองชาง

37 นั่งรานเหล็ก คาจัดซื้อนั่งรานเหล็ก จํานวน 14 ชุด 28,000 อบต.หวยบง กองชาง

38 กลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล คาจัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 7,000 อบต.หวยบง กองชาง

จํานวน 1 ตัว

39 เครื่องคอมพิวเตอรนตบุก คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรนตบุก 21,000 อบต.หวยบง กองชาง

สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
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40 จอภาพแบบ LCD หรือ LED คาจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 3,300 อบต.หวยบง กองชาง

ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว 

จํานวน 1 เครื่อง

41 เครื่องสูบน้ําแบบจุม คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบจุม 40,000 อบต.หวยบง กองชาง

(ปมซัมเมิรส) (ปมซับเมิรส) จํานวน  2  เครื่อง
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