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ค ำน ำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม ได้ตั้งงบประมาณด าเนินการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559   ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 13 (3) ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตามระเบียบดังกล่าวได้บัญญัติความหมายค าว่า “แผนการด าเนินงาน ” หมายความว่า แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น 

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล   
ห้วยร่วมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่  1   

บทน า 

 
1. บทน า 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (3)  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี
และแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น  เป็นแผนที่มีจุดมุ่งหมาย  เพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินการกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการและแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 1.1  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ  พัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางในการด าเนินแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมของ
องค์การบริการส่วนต าบลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 1.3  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม  ได้จัดท าแผนการด าเนินงานโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกระ
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข้อ 13 (3) โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
 3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  รวบรวมแผนงาน/โครงการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบลประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  และปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
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4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 4.1 ช่วยให้การด าเนินงานของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
 4.2 ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.3 ช่วยให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 

 

 



1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะพับเอนกประสงค์ โต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 5 ตัว มีไว้ส าหรับ 10,000 อบต. ส านักปลัด

การจดักจิกรรม ประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ 
2 แท่นบรรยาย (โพเด่ียม) แท่นบรรยาย (โพเด่ียม) แบบไม้ จ านวน 1 ชุด 7,000 อบต. ส านักปลัด

มีไว้ส าหรับจดังาน กจิกรรม ประชุม อบรม และ
สัมมนาต่างๆ

3 เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ีองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 42,000 อบต. ส านักปลัด
พร้อมติดต้ังจ านวน 2 เคร่ือง 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 21000 อบต. ส านักปลัด

งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง มีไว้ใช้ปฏิบัติงานของกจิการสภา
งานประชุม อบรม สัมมนา และงานนอกสถานที่

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 22,000 อบต. ส านักปลัด
มวลผล แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง มีไว้ใช้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม
3 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวด า ชนิด 7,900 อบต. ส านักปลัด

ขาวด า ชนิด Network Network จ านวน 1 เคร่ือง มีไว้ใช้ปฏิบัติงาน
กจิการสภา

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สีแบบ 12,000 อบต. ส านักปลัด
หรือชนิด LED สีแบบ Network Network จ านวน 1 เคร่ือง มีไว้ใช้ปฏิบัติงานของ

ส านักปลัด (ทดแทนของเคร่ืองเกา่ที่ช ารุด)
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 44,000 อบต. กองคลัง

มวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง 

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

แบบ ผด.02/1

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ 4,300 อบต. กองคลัง

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
Printer)

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

20



1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 24,000 อบต. ส านักปลัด

ชนิดติดรถยนต์ ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ (ส าหรับรถบรรทุกน้ าเอนก
ประสงค์)

2 เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM เคร่ืองรับส่งวิทย ุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที่ 30,000 อบต. ส านักปลัด
ชนิดประจ าที่ ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์ (ส าหรับประจ าศูนย ์อปพร.

ต าบลห้วยร่วม)

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สายน้ าดับเพลิง สายน้ าดับเพลิง จ านวน 1 สาย 9,000    อบต. ส านักปลัด

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์เครือ่งดับเพลิง

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561
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บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พ.ศ.2561



1.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเกา้อี้ โต๊ะอนุบาลแบบพับพร้อมเกา้อี้ จ านวน 10 ชุด 40,000  อบต. ส านักปลัด

มีไว้ส าหรับแบ่งกลุ่มท ากจิกรรมของเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลห้วยร่วม

2 เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส าหรับเด็กเล็กศูนย์ 45,000 อบต. ส านักปลัด
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ชุด แยกเป็น 
-บ้านบ่อบอล - ป้อมปราสาทเจา้หญิง

3 ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางรองเท้าส าหรับเด็กเล้กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 19,000 อบต. ส านักปลัด
จ านวน 60 คน

4 ชั้นวางเกบ็ของ ชั้นวางเกบ็ของส าหรับเด็กเล้กศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 34,800 อบต. ส านักปลัด
(เคร่ืองนอนและของใช่) จ านวน 60 คน

1.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อม เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึกพร้อมติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ 4,300 อบต. ส านักปลัด

ติดต้ังถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
Printer)

1. ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา

ที่

22

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561



1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ สถานที่ หน่วยงานรับผิด

(บาท) ด าเนินการ ชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมึก (Inkjet Printer) 7,900 อบต. กองช่าง

Printer) ส าหรับกระดาษ A3 ส าหรับกระดาษ A3 จ านวน 1 เคร่ือง
2 เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จ านวน 5,600 อบต. กองช่าง

 2 เคร่ือง มีไว้ใช่ในการปฏิบัตรงานของกองช่าง

23

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่ ครุภัณฑ์

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
1.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค 2 4.26 674,000.00 7.62 อบต.หว้ยร่วม
1.2 แนวทางการพฒันา  พฒันาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า 11 23.40 1,163,000.00 13.71 อบต.หว้ยร่วม

รวม 13 27.66 1,837,000.00 20.76
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทนุพานิชยกรรม อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมเกษตรกรรมและการทอ่งเที่ยว
2.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาและส่งเสริมการลงทนุ การพานิชยกรรม 1 2.13 30,000.00 0.34 อบต.หว้ยร่วม

รวม 1 2.13 30,000.00 0.34
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ประชาชนตาแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 1 2.13 30,000.00 0.34 อบต.หว้ยร่วม
พอเพยีง
3.2 แนวทางการพฒันา  สงเคราะหแ์ละพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้สูงอาย ุ 9 19.15 6,392,400.00 72.25 อบต.หว้ยร่วม
3.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการพฒันาสาธารณใหป้ระชาชนมีสุขภาวะที่ดี 4 8.51 170,000.00 1.92 อบต.หว้ยร่วม
3.5 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมสนับสนุนใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก้าลังกายและ 4 8.51 415,000.00 4.69 อบต.หว้ยร่วม
พฒันาตนเองสู่ความเปน็เลิศและกีฬาอาชีพ

รวม 18 38.30 7,007,400.00 79.20
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภมูิปญัญาชาวบา้น
4.1 อนุรักษฟ์ื้นฟ ูบรูณะและสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่ 2 4.26 100,000.00 1.13 อบต.หว้ยร่วม

รวม 2 4.26 100,000.00 1.13

ส่วนที่ 2

5

บญัชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละ จ านวน คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิตและ 2 4.26 40,000.00 0.45 อบต.หว้ยร่วม
ทรัพยสิ์น

รวม 2 4.26 40,000.00 0.45
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
6.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ใหเ้ด็ก เยาวชนและประชาชนละเลิกและไม่ 1 2.13 30,000.00 0.34 อบต.หว้ยร่วม
เกีย่วข้องกับยาเสพติด

รวม 1 2.13 30,000.00 0.34
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อย่างยัง่ยืน
7.1  แนวทางการพฒันา  การอนุรักษแ์ละบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 2 4.26 20,000.00 0.23 อบต.หว้ยร่วม

รวม 2 4.26 20,000.00 0.23
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
8.1  แนวทางการพฒันา  การส่งเสริมสนับสนุนใหท้กุภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่ 3 6.38 70,000.00 0.79 อบต.หว้ยร่วม
8.2  แนวทางการพฒันา  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏบิติัราชการและการใหบ้ริการประชาชนแก่องค์ 4 8.51 720,000.00 8.14 อบต.หว้ยร่วม
ปกครองส่วนทอ้งถิน่และหน่วยงานอืน่
8.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมระบบธรรมมาภบิาลในการพฒันาทอ้งถิน่ 1 2.13 8,000.00 0.09 อบต.หว้ยร่วม
8.4 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ 2 0.94 30,000.00 0.34
เปน็ประมุข

รวม 10 21.28 828,000.00 9.36
รวมทั้งสิน้ 49 104.26 9,892,400.00 111.80
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ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา หน่วยด าเนินการ



ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  1  ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
1.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาแหล่งน้า้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขดุลอกคลองสายห้วย ระยะทาง 1,000 ม. 400,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ตาด้า หมู่ที่ 5 ถงึหมู่ที่ 6 ชุมชน (กองช่าง)
2 โครงการขดุลอกคลองสายหมู่ที่ กว้าง 8 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร ระยะทาง 1,300 ม. 274,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

1-3 และหมู่ที่ 5 ชุมชน (กองช่าง)

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร
1.2 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการถมดินลงหินคลุกวาง ท่อ PVC ขนาด 10 นิ้ว ความยาว 76 เมตร 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ท่อระบายน้า้พร้อมบ่อพักท่อ จ้านวน 19 ท่อน พร้อมวางบ่อพักส้าเร็จรูป หมู่ที่ 1 (กองช่าง)
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยร่วม จ้านวน 4 จดุ

2 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 85 เมตร 129,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
บ้านห้วยร่วมเหนือ จากบ้าน หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  หมู่ที่ 2 (กองช่าง)
นางสาวพนิดา บุญจติร ถงึ 249 ตารางกโิลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ
ถนนคสล.เดิม

3 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.16 ลบ.ม. 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
หินคลุกพร้อมไถปรับเกล่ีย หมู่ที่ หมู่ที่ 3 (กองช่าง)
 3  บ้านห้วยร่วมกลาง

4 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
บ้านห้วยร่วมใหญ่ จากบ้านนาง หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  หมู่ที่ 4 (กองช่าง)
สนิท คงสูน ถงึ บ้านนางแยม้ 195 ตารางกโิลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560โครงการ/กิจกรรม



ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ จุดที ่1 บริเวณถนนลาดยาง ถงึ บ้านนาย 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ลงหินคลุกพร้อมไถปรับเกล่ีย สมัย กว้างเฉล่ีย 2.50 เมตร ระยะทาง 262 เมตร หมู่ที่ 5 (กองช่าง)
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยร่วมใต้ จุดที่ 2 ซอยบ้านผญ.สุนทร กว้างเฉล่ีย

2.5 เมตร ระยะทาง 165 เมตร (ปริมาณ
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 200.16 ลบ.ม.)

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.หมู่ที่ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
 6 บ้านไดแค จากถนนลาดยาง หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  หมู่ที่ 6 (กองช่าง)
ถงึ บ้านนางสมนึก สังวริ 195 ตารางกโิลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

7 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.หมู่ที่ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
7 บ้านชะลอมยาวจากถนน คสล. หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  หมู่ที่ 7 (กองช่าง)
เดิม ถงึ บ้านนายหน่อม ทองลบ 195 ตารางกโิลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

8 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที่ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 65 เมตร 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
8 บ้านจกิใหญ่ จากถนน คสล. หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  หมู่ที่ 8 (กองช่าง)
เดิม ถงึ บ้านนายสมจติร 195 ตารางกโิลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

9 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง จุดที่ 1 สายทางเขา้บ้านนายสมาน 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
หินคลุกพร้อมไถปรับเกล่ีย จุดที่ 2 สายทางเขา้บ้านนางหวานเยน็ หมู่ที่ 9 (กองช่าง)
หมู่ที่ 9 บ้านเนินแต้ จุดที่ 3 สายทางเขา้บ้านางสอิ้ง

(ปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า  200.16 ลบ.ม.)
10 โครงการกอ่สร้างถนนคสล. หมู่ที่ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 86 เมตร 134,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

10 บ้านสามัคคีสุนทร จาก คสล. หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  หมู่ที่ 10 (กองช่าง)
เดิม ถงึ บ้านนายสนั่น 258 ตารางกโิลเมตร) ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ

11 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200.16 ลบ.ม. 100,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
หินคลุกพร้อมไถปรับเกล่ีย หมู่ที่ หมู่ที่ 11 (กองช่าง)
11 บ้านสว่างอารมณ์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  2  ยทุธศาสตร์ด้านส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมและฝึกอบรม จดัโครงการส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพ 30,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

อาชีพ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

9

โครงการ/กิจกรรม



ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้แกป่ระชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา จดัอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา 30,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

เศรษฐกจิพอเพียง เศรษฐกจิพอเพียง

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.2 แนวทางการพัฒนา  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จดักจิกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ศพด. 30,000 ศูนยพ์ัฒนา อบต.ห้วยร่วม

ต้าบลห้วยร่วม เด็กเล็กฯ (ส้านักงานปลัด)
2 โครงการจดักจิกรรมพัฒนาเด็กเล็ก จดักจิกรรมพัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็กเล็ก ศพด. ใน 10,000 ศูนยพ์ัฒนา อบต.ห้วยร่วม

ต้าบลห้วยร่วม เด็กเล็กฯ (ส้านักงานปลัด)
3 โครงการสร้างหลักประกนัรายได้ จดัโครงการเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายฯุ จ้านวน 800 คน 7,400,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ให้แกผู้่สูงอายุ (ส้านักงานปลัด)
4 โครงการสวัสดิการสังคมให้แกค่น จดัโครงการเบี้ยยงัชีพผู้พิการฯ จ้านวน 130 1,800,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

พิการและทุพลภาพ (ส้านักงานปลัด)
5 โครงการเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อ จดัโครงการเบี้ยยงัชีพผู้ผู้ติดเชื่อเอดส์ฯ จ้านวน 48,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

เอดส์ 6 คน (ส้านักงานปลัด)
6 โครงการจา้งนักเรียนและนัก จา้งนักเรียนนักศึกษาท้างานที่ อบต.ห้วยร่วม 40,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ศึกษาท้างานในช่วงปิดภาคเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน อบต.ห้วยร่วม
7 โครงการเงินอุดหนุนอ้าเภอหนองบัว เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของอ้าเภอหนองบัว 20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ตามโครงการการด้าเนินงานในกิจการ ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุน (ส้านักงานปลัด)
กิ่งกาชาดอ้าเภอหนองบัว ปี 2561

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561



ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8 โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียน เงินอุดหนุนโรงเรียนสังกดั สพฐ. ในเขต อบต. 688,000 ศูนยพ์ัฒนา อบต.ห้วยร่วม

สังกดั สพฐ.ในเขต อบต.ห้วยร่วม ห้วยร่วม เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุน เด็กเล็กฯ (ส้านักงานปลัด)
(อาหารกลางวัน) อาหารกลางวันให้แกน่ักเรียน ระดับอนุบาล –

ประถมศึกษา ในอัตราคนละ 20 บาท จ้านวน 
200 วัน

9 โครงการจดัการเรียนการสอน ส้าหรับเด็กนักเรียนของ ศพด. 2 แห่ง 356,400 ศูนยพ์ัฒนา อบต.ห้วยร่วม
ส้าหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริม เด็กเล็กฯ (ส้านักงานปลัด)
(นม)  ส้าหรับเด็กเล็ก

11

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.2561



ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.4 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ปูองกนัโรคติดต่อ รณรงค์และปูองกนัโรคติดต่อและโรคระบาดต่างๆ 30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

และโรคระบาดต่างๆ อบต.ห้วยร่วม
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ต้าบลห้วยร่วม 40,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบต.ห้วยร่วม
3 โครงการเงินสมทบกองทุนหลัก จา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพเพื่อ 80,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ประกนัสุขภาพอบต.ห้วยร่วม สมทบการด้าเนินการ และการบริหารระบบหลัก
ประกนัสุขภาพฯ

4 โครงการอุดหนุนส้านักงาน สุนัขและแมวในที่สาธารณะและที่มีเจา้ของ 20,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ปศุสัตว์อ้าเภอหนองบัวตามโครง อบต.ห้วยร่วม
การควบคุมประชากรสุนัขและ
แมวโดยการผ่าตัดท้าหมันภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด
ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศสาตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.5 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก้าลังกาย และเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและกฬีาอาชีพ
ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่

ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการ สนับสนุนการด้าเนินงาน และร่วมแขง่ขนักฬีากบั 350,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

แขง่ขนักฬีาระดับต่างๆ หน่วยงานต่างๆ
2 โครงการแข่งขันกฬีาต้าบลหว้ยร่วม จดักจิกรรมโครงการแขง่ขนักฬีาห้วยร่วมคัพ 30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ประจ้าป ี2561 " หว้ยร่วคัพ อบต.ห้วยร่วม
คร้ังที่ 5"

3 โครงการเงินอุดหนุนอ้าเภอหนอง จดักจิกรรมโครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลประเพณี 25,000 อ้าเภอหนอบัว อบต.ห้วยร่วม
บัวตามโครงการแขง่ขนัฟุตบอล ฟุตบอลประเพณี "สิรินธรคัพ"
ประเพณี "สิรินธรคัพ"คร้ังที่ 36

4 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ จดักจิกรรมโครงการแขง่ขนักฬีาฟุตบอลประเพณี 10,000 หมูที่ 8 อบต.ห้วยร่วม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านจกิใหญ่ ฟุตบอลประเพณี "จกิใหญ่คัพ" ต้าบลห้วยร่วม

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2561

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2560หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  4  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญช์าวบาน
4.1 แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะและสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ จดังาน/กจิกรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น 50,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

รดน้า้ด้าหัวผู้สูงอาย ุและการแสดงการละเล่นต่างๆ
ฯลฯ

2 จดังานวันผู้สูงอายแุห่งชาติ จดังานวันสูงอายแุห่งชาติ 50,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561งบประมาณโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  5  ยทุธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
5.3 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขบัขีป่ลอดภัยเสริมสร้าง จดัอบรมโครงการขบัขีป่ลอดภัยเสริมสร้างวินัย 20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

วินัยจราจร จราจร
2 โครงการปูองกนัและลดอุบัติเหตุ ด้าเนินการแกไ้ขจดุเส่ียงภัยด้านจราจร ในเทศกาล 20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ต่างๆ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561หน่วยด าเนินการงบประมาณโครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  6  ยทุธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ละเลิกและไม่เกีย่วขอ้งกบัยาเสพติด

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ปูองกนัและแกไ้ข จดัอบรม/จดักจิกรรมแกไ้ขปัญหายาเสพติดส้าหรับ 30,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ปัญหายาเสพติด เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พ.ศ.2561พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

หน่วยด าเนินการงบประมาณ
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  7  ยทุธศาสตร์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื
7.1 แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์และบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รักน้า้ รักปุา รักแผ่นดิน จดักจิกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขยีว 10,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ต้าบลห้วยร่วม
2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมา จดักจิกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขยีว 10,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

จากพระราชด้าริ ต้าบลห้วยร่วม

งบประมาณ พ.ศ.2561พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินการ
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ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  8  ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการลด จดัโครงการและสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบการลด 30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

และคัดแยกขยะมูลฝอย และคัดแยกขยะมูลฝอย ต้าบลห้วยร่วม
2 โครงการอุดหนุนศูนยพ์ัฒนา จดัโครงการอุดหนุนศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชน 10,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม

ครอบครัวในชุมชนต้าบลห้วยร่วม ต้าบลห้วยร่วม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ต้าบลห้วยร่วม
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชนต้าบลห้วยร่วม
ศูนยพ์ัฒนาครอบครัวในชุมชน
ต้าบลห้วยร่วม

3 โครงการประชาคมหม่บ้านและ จดัโครงการประชาคมหม่บ้านและประชาคมต้าบล 30,000 ในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยร่วม
ประชาคมต้าบล ต้าบลห้วยร่วม

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  8  ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานอื่น

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ จดัอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 150,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

จริยธรรมพนักงานส่วนต้าบล พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจา้ง ขา้ราชการการเมือง
พนักงานจา้ง ขา้ราชการการเมือง และผู้น้าชุมชน
และผู้น้าชุมชน

2 โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่ม จดัโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ 150,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพผู้น้าท้องถิน่ บุคลากรท้องถิน่
ผู้น้าท้องถิน่ บุคลากรท้องถิน่และ และผู้น้าชุมชน
ผู้น้าชุมชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พ.ศ.2561

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2561
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งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  8  ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.2 แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแกอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานอื่น

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการ อบต.เคล่ือนที่ จดัท้าโครงการ อบต.เคล่ือนที่ 20,000 ภายในต้าบล อบต.ห้วยร่วม

ห้วยร่วม
4 โครงการจดัท้าแผนที่ภาษีและ ด้าเนินการจดัท้าท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 400,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ทะเบียนทรัพยสิ์น

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  8  ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิน่

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอุดหนุนอ้าเภอหนองบัว อุดหนุนอ้าเภอหนองบัว ตามโครงการกจิกรรมงาน 8,000 อ้าเภอ อบต.ห้วยร่วม

ตามโครงการกจิกรรมงานเฉลิม เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ หนองบัว
พระชนมพรรษา 12 สิงหา ประจ้าปีงบประมาณ 2561
พระบรมราชินีนาถ ประจ้าปีงบ  
ประมาณ 2561

ภายใต้ยทุธศาสตร์ที่  8  ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข

ล าดับ รายละเอียดของ สถานที่
ที่ โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการขบัเคล่ือนกจิกรรมปก โครงการขบัเคล่ือนกจิกรรมปกปูองสถาบัน 10,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม

ปูองสถาบันอ้าเภอหนองบัว อ้าเภอหนองบัว ประจ้าปี 2561
ประจ้าปี 2561

2 โครงการปกปูองสถาบันพระ โครงการปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ 20,000 อบต.ห้วยร่วม อบต.ห้วยร่วม
มหากษัตริย์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560

งบประมาณ หน่วยด าเนินการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

งบประมาณ หน่วยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2561



3 
 

ส่วนที่  2 

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยร่วม 

สรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยร่วม  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1 :  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
 1.1  แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีโครงการ/กิจกรรม 
จ านวน  2  โครงการ จ านวนงบประมาณ  674,000  บาท  
 1.2  แนวทางการพัฒนา พัฒนาการคมนาคมและการขนส่งสินค้า มีโครงการ/กิจกรรม จ านวน 11 
โครงการ  จ านวนงบประมาณ  1,163,000  บาท   
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  :  ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
การท่องเที่ยว 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
 2.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม มีโครงการ/กิจกรรม  
จ านวน  1  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  30,000  บาท  
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  :  ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
 3.1  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน 1 โครงการ  จ านวนงบประมาณ  30,000  บาท   
 3.2  แนวทางการพัฒนา  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ  มีโครงการ/
กิจกรรม  จ านวน 3  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  5,348,000  บาท   
 3.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี   มีโครงการ/กิจกรรม  
จ านวน  4  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  170,000 บาท   
 3.5  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกก าลังกาย และ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ  มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน 4 โครงการ  จ านวนงบประมาณ  
415,000  บาท   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   4  :  ด้านการอนุรักษ์สืบสาน ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 4.1  แนวทางการพัฒนา  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  2  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  100,000  บาท   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  :  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 5.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  2  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  40,000  บาท   
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  6 : ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

6.2 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมสนับสนุน รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน  และประชาชน ละเลิกและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  1  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  30,000  บาท   

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  7  : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 7.1 แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีโครงการ/กิจกรรม  
จ านวน  2  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  20,000  บาท   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  8  :  ด้านการสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 8.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น         
มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  3  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  70,000  บาท   
 8.2  แนวทางการพัฒนา  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนแก่องค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น  มีโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  4  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  
720,000  บาท   
 8.3  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น  มีโครงการ/กิจกรรม  
จ านวน  1  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  8,000  บาท   
 8.4  แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น   
ประมุข โครงการ/กิจกรรม  จ านวน  2  โครงการ  จ านวนงบประมาณ  30,000  บาท   
 


