
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

เรื่อง   แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
 **************************** 

           อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง จึงได้จัดท าแผน
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนการด าเนินงานถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลวังยางจึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64 โดยให้มีผลตั้งแต่ ณ วันประกาศเป็นต้นไป  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  26 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 
         

                                             (นายเรืองศักดิ์   วงศ์ศรีชา)  
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

   เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็ น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิน่”   

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น    มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน /
โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ฉบับนี้  จะ
สามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังยางและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 
         

                                                                              องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง 
         ตุลาคม  ๒๕63 

 
 

                  
 
  

 
 
 

 



 
 

สำรบัญ 
 
 

เรื่อง              หน้ำ 
 
ส่วนที่  ๑  บทน ำ  
 บทน า         ๑ 
 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน     1 
 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     ๒  
 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      2 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.0๑)              3 
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.0๒)    6 
 
บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(แบบ ผด.02/1) 

 ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน      40 
 ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                              42 
 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง                    43 

  
         
ภำคผนวก 
 ส าเนาประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังยางประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

    
                                                                                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่  ๑ 

 
บทน ำ 

 
๑.  บทน ำ 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  ๕  ข้อ  ๒๖  
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการ
ด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “ข้อ ๑๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  
องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖3 องค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากข้ึน  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน   องค์การบริหารส่วนต าบล
วังยางประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มีวัตถปุระสงค์ดังนี ้  
 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 องค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น 

 
 



 
 

-๒- 
 
๓.  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ

เป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖4 มีรำยละเอียดเค้ำโครงกำรดังนี้ 
 
  ส่วนที ่ ๑ บทน ำ ประกอบด้วย 

๑.๑  บทน า 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงกำร/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๒.๑  สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม  (ผด.0๑)   
๒.๒  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 0๒)  

 
๔.  ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 



 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 



 
 

        -๓- 
                              

ส่วนที่  ๒ 
บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

  แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64                                                   
                                                                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง                                                             แบบ ผด. 01 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข 
1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.แผนงานงบกลาง 

 
42 
5 
2 
3 

 
36.13 
4.27 
1.69 
2.54 

                                  
597,375                           
172,160  
100,000                       

5,158,170  
 

 
4.01 
1.15 
0.67 

34.68 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
รวม 52 44.63 6,027,705                                                 40.51  

 
 
2.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
 3. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
  

 
 

10 
13 
19 

 

 
 

8.47 
10.01 
16.10 

                            
 

1,309,500                                
859,000                      

2,844,492  
 

 
 

8.80 
5.77 

19.12 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
รวม 42 34.58 5,012,992       

 

33.69  

    



 
 
 

-๔- 
          

บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 
                                                                     แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64                                                 

                                                                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง                                                             แบบ ผด. 01 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

 
3.  กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร    
1. แผนงามสร้างความเข็มแข็งของชุมชน                        
2. แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

2 
- 
- 
 

 
 

1.69 
- 
- 

 
 

80,000 
- 
- 

 
 

0.53 
- 
- 

 
 

ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

- 

      รวม 2 1.69 
 

80,000 
 

0.53  

 
4.  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมกำร 
     ท่องเที่ยว 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2. แผนงานการเกษตร 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 
 
- 
- 

 
 

 
- 
- 
 

รวม - - - - - 
 

 
 

  



 
                                                                                                     

 
-๕- 

 
บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ 

 กำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64                                                
                                                                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง                                                        แบบ ผด. 01 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน 
ที่ด าเนินการ 

 
5.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

19 
- 
3 
 

 
 

16.10 
 

2.54 

     
                                

3,622,000  
-                                 

129,600  
 

 
 

24.35 
- 

0.87 

 
 

กองช่าง 
- 

ส านักงานปลัด 
 

 
รวม 

 
22 

 
18.64 3,751,600               

 

25.22 
 

 
รวมทั้งสิ้น 

 
118 

 
๑๐๐   14,872,297             

 

100 
 

 
 
 
 
 



 
    

 
-๖- 

 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4     
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง 

๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4     

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

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

จัดซื้อวัคซีนป้องกัน
โรค 

60,000 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

๒ โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ค่าซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควัน  สารก าจัด
ยุงลายเป็นต้น 

2๐๐,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

3 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อในชุมชน Big 
Cleaning Day 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
ควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน Big Cleaning 
Day 
 

5,750 จ านวน 
13 
หมู่บ้าน   

ส านักงานปลัด 
 

            

4 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านค้าใน
ตลาดสด 

เพ่ือให้ผู้จ าหน่ายอาหาร
มีความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารและผู้บริโภคมี
ความปลอดภัย 

13,625 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

 



 
-๗- 

 
๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 
 

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 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังยาง ตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านวังยาง 
หมู่ที่ ๑ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

6 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังยาง ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be 
number one 

4,600 บ้านวังยาง 
หมู่ที่ ๑ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

7 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังยาง 
ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี
และพยาธิใบไม้ตับ 

8,450 บ้านวังยาง 
หมู่ที่ ๑ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

 



 
-๘- 

 
๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน ตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านหนอง
นางด่อน 
หมู่ที่ ๒ 
ต าบลวังยาง   

ส านักงานปลัด             

10 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน 
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be 
number one 

4,600 บ้านหนอง
นางด่อน 
หมู่ที่ ๒ 
ต าบลวังยาง   

ส านักงานปลัด             

11 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองนางด่อน 
ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านหนอง
นางด่อน 
หมู่ที่ ๒ 
ต าบลวังยาง   

ส านักงานปลัด 
 

            

 



 
-9- 

 
๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

13 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะโน ตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านหนอง
สะโน หมู่ที่ 
๓ ต าบล  
วังยาง   

ส านักงานปลัด             

14 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะโน ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be 
number one 

4,600 บ้านหนอง
สะโน หมู่ที่ 
๓ ต าบล  
วังยาง   

ส านักงานปลัด 
 

            

15 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองสะโน 
ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
โรคมะเร็งท่อน้ าดี
และพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านหนอง
สะโน หมู่ที่ 
๓ ต าบล  
วังยาง   
 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

17 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านนาขาม 
หมู่ที่ ๔ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

18 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านนาขาม 
หมู่ที่ ๔ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

19 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิ
ใบไม้ตับ 

8,450 บ้านนาขาม 
หมู่ที่ ๔ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหัวภูธร ตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านหัวภูธร 
หมู่ที่ ๕ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

22 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหัวภูธร ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านหัวภูธร 
หมู่ที่ ๕ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

23 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหัวภูธร ตาม
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านหัวภูธร 
หมู่ที่ ๕ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

25 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสามแยก ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านสาม
แยก หมู่ที่ 
๖ ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

26 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสามแยก ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านสาม
แยก หมู่ที่ 
๖ ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

27 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านสามแยก ตาม
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านสาม
แยก หมู่ที่ 
๖ ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 7 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านนาขาม 
หมู่ที่ ๗ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 7 
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านนาขาม 
หมู่ที่ ๗ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ 7 
ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านนาขาม 
หมู่ที่ ๗ 
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านนา
สมบูรณ์ หมู่ที่
8  ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านนา
สมบูรณ์ หมู่ที่
8  ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านนาสมบูรณ์ ตาม
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านนา
สมบูรณ์ หมู่ที่
8  ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที่ ๙  
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด             

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ตามโครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที่ ๙  
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ตามโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที่ ๙  
ต าบล 
วังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองแหน ตาม
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านหนอง
แหน หมู่ที่ 1 
ต าบลหนอง
โพธิ์   

ส านักงานปลัด             

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองแหน ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านหนอง
แหน หมู่ที่ 
1 ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด 
 

            

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองแหน ตาม
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านหนอง
แหน หมู่ที่ 
1 ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังโน ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านวังโน  
หมู่ที่ 2ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด             

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังโน ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านวังโน  
หมู่ที่ 2
ต าบลหนอง
โพธิ์   

ส านักงานปลัด 
 

            

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านวังโน ตาม
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านวังโน  
หมู่ที่ 2ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

29 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโพนสวาง ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ 3 
ต าบลหนอง
โพธิ์   

ส านักงานปลัด             

30 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโพนสวาง ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านโพน
สวาง หมู่ที่ 
3 ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด 
 

            

31 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านโพนสวาง ตาม
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ 3 
ต าบลหนอง
โพธิ์   

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

41 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ ตาม
โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

6,950 บ้านหนอง
โพธิ์  หมู่ที่ 
๔ ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด             

42 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ ตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพ่ือนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือให้ประชาชนร่วม
รณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To 
be number one 

4,600 บ้านหนอง
โพธิ์  หมู่ที่ 
๔ ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด 
 

            

43 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ ตาม
โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับโรคมะเร็ง 
ท่อน้ าดีและพยาธิใบ 
ไม้ตับ 

8,450 บ้านหนอง
โพธิ์  หมู่ที่ 
๔ ต าบล
หนองโพธิ์   

ส านักงานปลัด 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข                                          แบบ ผด. 02   
๑. แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

41 โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะแบบยั่งยืน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะจากต้น
ทาง 

50,000 จ านวน 13 
หมู่บ้าน   

ส านักงานปลัด             

42 โครงการ Big Cleaning Day 
ท าความสะอาดครั้งใหญ่ตลาด
สด อบต.วังยาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการท า
ความสะอาดครั้งใหญ่
ตลาดสด อบต.วังยาง 

8,000 จ านวน 13 
หมู่บ้าน   

ส านักงานปลัด             
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข  แบบ ผด. 02    
  ๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการมหาลัยชีวิต เพ่ือแสดงความรัก
และความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอายุ 

4๐,๐๐๐   อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

2 กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ       
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้ผู้สูงอายผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลเอาใจใส่ 

5๖,16๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

3 โครงการด าเนินงาน     
ศูนย์ ศต.สต. อบต.วังยาง 

เพ่ือรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1๐,๐๐๐   อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

4 โครงการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนา 

26,000 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

5 โครงการขยะแปลงร่าง เพ่ือลดปริมาณขยะ
ก่อนน าเข้าสู่
กระบวนการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธีและ
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

4๐,๐๐๐   อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข  แบบ ผด. 02    
  ๓. แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

๑ 
 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ      

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ         
 

3,530,370 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

๒ 
 

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้พิการ   

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ  
 

1,585,800 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

๓ โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์    

จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ 
ผู้ป่วยเอดส์  
 

42,000 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ด้ำนสังคมและสำธำรณสุข          
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                                                       แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 สงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่
อาศัยผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม   
 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสมีที่
อยู่อาศัยดีข้ึน 

5๐,๐๐๐ อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

2 
 

อุดหนุนให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลยอดชาด
 ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือสนับสนุนค่าจ่าย 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ 
ประชาชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

50,๐๐๐   อบต.ยอด
ชาด 

กองคลัง 
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๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์        
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                          แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าวัสดุเช่น ป้าย 
โปสเตอร์เป็นต้น 
 

5๐,๐๐๐   
 

อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

2 วัสดุคอมพิวเตอร์   จัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
  หมึก ตลับหมึก ดิส 
 

3๐,๐๐๐  อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

3 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน เช่น
กระดาษ แฟ้ม แม็ก 
 

20๐,๐๐๐   อบต.วังยาง ส านักงาปลัด             

4 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 
 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2๐,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

5 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ค่าวัสดุเช่น แบตเตอรี่   
น้ ามันเบรก ยางนอก-
ยางใน เป็นต้น 

5๐,๐๐๐ อบต.วังยาง ส านักงานปลัด 
 

            

6 วัสดุเชื้อเพลิงและ    
หล่อลื่น 

เพ่ือจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และ หล่อลื่น 
 

20๐,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
เป็นต้น  

15๐,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

กองช่าง             
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 ๑.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์        
    ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                                                          แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

8 โครงการการด าเนินการ
เลือกตั้ง  

เพ่ือใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง
ตามท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด 

50๐,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

9 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือ
ศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  
หรือพัฒนาระบบต่างๆ          

เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

12,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

10 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุกีฬา เช่นลูก
ฟุตบอล     
ตะกร้อและอุปกรณ์
อ่ืนๆ  เป็นต้น   

97,500 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
2. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ               แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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   โครงการการจัดงาน
ประเพณีเลี้ยงผี ปู่ตา
ประจ าปี 2564 

-เพ่ือส่งเสริม 
อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
-เพ่ือสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ของคนในชุมชน 

86,500    ศาลปู่ตา 
อ าเภอวังยาง 

ส านักงานปลัด             

2 โครงการอุดหนุนให้แก่สภา
วัฒนธรรมอ าเภอวังยาง     

ตามโครงการจัดท า
เรือไฟ  และงาน
กาชาดจังหวัด  

95,๐๐๐   ริมแม่น้ าโขง ส านักงานปลัด 
 

            

3 โครงการอุดหนุนให้แก่สภา
วัฒนธรรมอ าเภอวังยาง   

ตามโครงการการจัด
งานประเพณี - 
บุญเดือนสาม 

10๐,๐๐๐   อ าเภอวังยาง ส านักงานปลัด             

4 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑  ต าบลวังยาง  

การจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

3๐,๐๐๐   บ้านวังยาง   
หมู่ที่ ๑ 

ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

5 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒  ต าบลวังยาง 

การจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

3๐,๐๐๐   บ้านหนองนาง
ด่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
2. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ                แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓  ต าบลวังยาง 

จัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 

3๐,๐๐๐   บ้านหนองสะ
โน หมู่ที่ 3 
ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด             

7 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔  ต าบลวังยาง 

จัดงานประเพณี
บวงสรวงน้ าศักดิ์สิทธิ์ 

3๐,๐๐๐   บ้านนาขาม 
หมู่ที่ 4 

ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

8 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๕  ต าบลวังยาง 

จัดงานประเพณีแข่ง
เรือยาว 

3๐,๐๐๐   บ้านหัวภูธร  
หมู่ที่ 5 

ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด             

9 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖  ต าบลวังยาง 

จัดงานประเพณี 
ก่อเจดีย์ทราย  

3๐,๐๐๐   บ้านสามแยก 
หมู่ที่ 6 

ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

10 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๗  ต าบลวังยาง 

จัดงานประเพณี 
แข่งเรือยาว  

3๐,๐๐๐   บ้านนาขามใต้ 
หมู่ที่ 7 

ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด             

11 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๘  ต าบลวังยาง
  

จัดงานประเพณี 
บุญข้าวเม่า 

3๐,๐๐๐   บ้านนาสมบูรณ์ 
หมู่ที่ 8 
ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด 
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
2. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ                           แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๙  ต าบลวังยาง 
 

จัดงานประเพณี 
ลอยกระทง  

3๐,๐๐๐   บ้านใหม่ไทย-
เจริญ หมู่ที่ 9 
ต าบลวังยาง 

ส านักงานปลัด 
 

            

13 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑ ต าบลหนองโพธิ์
  

จัดงานประเพณี 
บุญข้าวจี่ 

3๐,๐๐๐   บ้านหนองแหน 
หมู่ที่ 1 

ต าบลหนองโพธิ์ 

ส านักงานปลัด             

14 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๒  ต าบลหนองโพธิ์
  

จัดงานนมัสการ
หลวงพ่อพุทธมงคล
นิมิต 

3๐,๐๐๐   บ้านวังโน    
หมู่ที่ 2 

ต าบลหนองโพธิ์ 

ส านักงานปลัด 
 

            

15 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ ต าบลหนองโพธิ์ 
 

จัดงานประเพณี   
วันสงกรานต์ 

3๐,๐๐๐   บ้านโพนสวาง 
หมู่ที่ 3 

ต าบลหนองโพธิ์ 

ส านักงานปลัด 
 

            

16 โครงการอุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ ต าบลหนองโพธิ์ 
 

จัดงานประเพณีบุญ
ประทายข้าวเปลือก 

3๐,๐๐๐   บ้านหนองโพธิ์
หมู่ที่ 4 

ต าบลหนองโพธิ์ 

ส านักงานปลัด             
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
๕. แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ                แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

17 
 

โครงการการแข่งขันกีฬา      
ต้านยาเสพติดประจ าปี  

ประชาชนร่วมการ
แข่งฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ฯลฯ 
 

๑3๐,๐๐๐   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

18 โครงการการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กประจ าปี 
2564 
 

การจัดกิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
 

6๐,๐๐๐   อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

19 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา 
เช่นลูกฟุตบอล ตะกร้อ 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ 

เพ่ือประชาชนและ
เยาวชน มีลูกฟุตบอล 
ลูกตะกร้อ 
ลูกวอลเล่ย์บอล 
ส าหรับออกก าลังกาย 

๙๗,๕๐๐   อบต.วังยาง ส านักงานปลัด 
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
3. แผนงานการศึกษา                แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

๑ 
 

โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 ๗ แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง  

1,201,622   อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

๒ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้
สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ ค่า
จัดการเรียนการสอน 

494,900 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

๓ โครงการอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านวังยาง 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน   

408,000   โรงเรียน
บ้านวังยาง  

ส านักงานปลัด 
 

            

๔ 
 

โครงการอุดหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองนาง
ด่อน ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน   

260,000   โรงเรียน
บ้านหนอง
นางด่อน  

ส านักงานปลัด             

๕ โครงการอุดหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองสะ
โน ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน   

340,000   โรงเรียน
บ้านหนอง
สะโน  

ส านักงานปลัด 
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 3. แผนงานการศึกษา                แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

๖ โครงการอุดหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านนาขาม
ส้มป่อย ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน   

184,000   โรงเรียน
บ้านนาขาม
ส้มป่อย  

ส านักงานปลัด             

๗ โครงการอุดหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านสามแยกหัว
ภูธร ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน   

112,000   โรงเรียน
บ้านสาม
แยกหัวภูธร  

ส านักงานปลัด 
 

            

๘ โครงการอุดหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
วังโน ตามโครงการ
อาหารกลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน   

316,000   โรงเรียน
บ้านหนอง
โพธิ์วังโน  

ส านักงานปลัด             

๙ โครงการอุดหนุน ให้แก่
โรงเรียนบ้านโพนสวาง 
ตามโครงการอาหาร
กลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นาอาหาร
กลางวันให้แก่นักเรียน  

332,000 โรงเรียน
บ้านโพน
สวาง  

ส านักงานปลัด 
 

            

10 โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

43,430 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด             
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๒.  กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 3. แผนงานการศึกษา                แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

10 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าใช้ในการจัด
การศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

237,240 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด 
 

            

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ใน
การสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แแก่ 
    ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(ศพด.) 

494,900 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด 
 

            

12 โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
อุปกรณ์การเรียน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
อุปกรณ์การเรียน 
 

20,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด             

13 โครงการการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ
เรียน 

ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กค่า
หนังสือเรียน 
 

20,200 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงานปลัด             
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๓.  กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร                                                                                                                       แบบ ผด. 02    
 ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการส่งเสริมการปลูก
ผักปลอดสารพิษชีวิตมีสุข 

ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพ่ือ
บริโภคและจ าหน่าย 

40,000 อบต.วังยาง 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

            
 
 

2 โครงการส่งเสริมการแปร
รูปผลิตผลการเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี 
ความเข้าใจการแปร
รูปผลิตผลการเกษตร 

40,000 
 
 
 

อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-34- 
 

 
๕.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   ผด.2 

ล าดั
บที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการขยายท่อประปา
(คุ้มวังคูณ)บ้านใหม่ไทย
เจริญ หมู่ที่ 9  ต าบลวังยาง 

ขยายท่อประปา
ขนาด 2นิ้ว ยาว
1,100เมตร 
 

118,000  หมู่ที ่9 บ้านใหม่
ไทยเจริญ ต าบล
วังยาง 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์            
บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ 2 
ต าบลวังยาง 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
12 เมตร 
 

250,000 หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองนางด่อน 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
(สายบ้านนาสมบูรณ์)    
บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 
ต าบลวังยาง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

142,000 หมู่ที่ 8  
บ้านนาสมบูรณ์ 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างโดม
เอนกประสงค์(สนามหน้าที่
ท าการ อบต. วังยาง) หมู่ที่ 
1  บ้านวังยาง ต าบลวังยาง 
 

กว้าง 10 เมตร ยาว 
18 เมตร สูง 5.50 
เมตร 
 

495,000 หมู่ที่ 1 
บ้านวังยาง 

กองช่าง             
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๕.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   ผด.2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า (ซอย6) หมู่ที่ 
3 บ้านหนองสะโน 

 ปากราง
กว้าง 0.30 เมตร  
ยาว 70 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร  

150,000 หมู่ที่ 3  
บ้านหนองสะโน 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าว บ้านหนอง
แหน  หมู่ที่ 1 ต าบล
หนองโพธิ์ 

เครื่องขยายเสียง 
ฮอร์น ล าโพง เสาสูง 
ฯลฯ 

80,000  หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองแหน 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบ้านนาขาม
ใต้ หมู่ที่ 7 ต าบลวังยาง 

เครื่องขยายเสียง 
ฮอร์น ล าโพง เสาสูง 
ฯลฯ 

80,000 ต าบลหนองโพธิ์
ต าบลวังยาง    

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวบ้านหนอง
สะโนหมู่ที่ 3 ต าบล   
วังยาง 

เครื่องขยายเสียง 
ฮอร์น ล าโพง เสาสูง 
ฯลฯ 

80,000 อบต.วังยาง   
หมู่ที่ 1 ต าบล    
วังยาง  

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้ม
วังคูณ)หมู่ที่ 9 ต าบล 
วังยาง 

กว้าง 5 เมตร ยาว 70
 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000 หมู่ที่ 9 บ้าน
ใหม่ไทยเจริญ 

กองช่าง             
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๕.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   ผด.2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

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

11 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังคอนกรีตเสริม
เหล็ก  พร้อมขยายท่อ
ประปาบ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 4 ต าบลหนองโพธิ์ 
 

ฐานกว้าง 2 เมตร ยาว 
2 เมตร 
หอประปาสูง 10 
เมตร  ขยายท่อประปา
300เมตร 

375,000 
 

บ้านหนองโพธิ์ 
หมู่ที่ 4 ต าบล
หนองโพธิ์ 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างประปา
หอถังคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3  
บ้านโพนสวาง ต าบล
หนองโพธิ์ 
 

ฐานกว้าง2 เมตร ยาว 
2 เมตร 
หอประปาสูง 10 
เมตร   

355,000 
 

หมู่ที่ 3  
บ้านโพนสวาง 
ต าบลหนองโพธิ์ 

กองช่าง             

13 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (สายทางเข้า
โรงพยาบาลวังยาง)   
บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 
 ต าบลวังยาง 

ขนาดท่อ คสล. 
0.60×1.00 เมตร 
จ านวน 190 ท่อนบ่อ
พักขนาด
1.00×1.00×1. 50 
เมตร20 บ่อ 

380,000 หมู่ที่ 1  
บ้านวังยางต าบล
วังยาง  

 

กองช่าง             
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๕.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   ผด.2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

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

14 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 6  
บ้านสามแยก ต าบล   
วังยาง 

กว้าง 5 ยาว 
750 เมตร มีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,194 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  

212,000 หมู่ที่ 6  
บ้านสามแยก
ต าบลวังยาง 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง(สายบ้านวังโน-
ดอนปู่ตา) บ้านวังโน 
หมู่ที่ 2  ต.หนองโพธิ์   

กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตรหรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 930 ลูกบาศก์
เมตร 

100,000 บ้านวังโน หมู่ที่ 
2  ต.หนองโพธิ์   

กองช่าง             

16 โครงการปรับปรุงรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสะโน หมูที่ 3 
ต าบลวังยาง 

รั้วจ านวน 111 ช่อง  150,000 บ้านหนองสะโน 
หมูที่ 3 ต าบลวัง
ยาง 

กองช่าง             

17 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง(สายบ้านหัวภูธร) 
บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 5 
ต าบลวังยาง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร หรือมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,460
ลูกบาศก์เมตร 

150,000 บ้านหัวภูธร หมู่ที่ 
5 ต าบลวังยาง 

กองช่าง             
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๕.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่  
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   ผด.2 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ
. 

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

18 โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังยาง 

จ านวน 1 อาคาร 
 

180,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังยาง 

 

กองช่าง             

19 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (สายหนองบัวทอง)       
บ้านนาขาม หมู่ที่ 4 
ต าบลวังยาง  
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
420 เมตรมีปริมาตร
ลูกรังไม่น้อยกว่า  
945 ลูกบาศก์เมตร 

125,000 หมู่ที่ 4 
บ้านนาขาม 

กองช่าง             
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๕.  กำรพัฒนำบ้ำนเมืองน่ำอยู่  
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน               แบบ ผด. 02    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 โครงการการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
 

ตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวัง
อุบัติเหตุ 
 

49,800 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 
 

ตั้งจุดตรวจ เฝ้าระวัง
อุบัติเหตุ 
 

49,800 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

๓ โครงการการฝึกอบรม
แผนป้องกันสาธารณภัย
แก่โรงเรียนในพ้ืนที่และ
หน่วยงานอื่น 
 

เพ่ือฝึกอบรมแผน
ป้องกันสาธารณภัย
แก่โรงเรียนในพ้ืนที่
และหน่วยงานอื่น  

30,000 โรงเรียนใน
พ้ืนที่และ
หน่วยงาน
อ่ืน 

ส านักงานปลัด             
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บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น 

กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4    
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังยำง  

 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                     แบบ ผด.02/1 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก - มีหน่วยประมวลผล
กลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core)  
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
 

            

2 คอมพิวเตอร์ all in 
one 

  - มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรื
อดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB  
จ านวน 6 เครื่อง 

138,000 อบต.วังยาง 
 

ส านักงานปลัด 
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1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                     แบบ ผด.02/1 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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

3 คอมพิวเตอร์ all in 
one 

  - มีหน่วยความจ า
หลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรื
อดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บ
ข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB จ านวน 1 เครื่อง 
 

23,000 อบต.วังยาง 
 

กองคลัง             

4 ตู้ใส่เอกสาร -แบบ 2 บาน 
-มีมือจับขนิดบิด 
มีแผ่นปรับ 3 ชั้น 
 

11,000 อบต.วังยาง กองคลัง             

5 เครื่องโทรสาร -มีหน่วยความจ า 16 mb      
- สแกนเอกสารได้ 
-ความเร็วส่งแฟ็ก 2 วินาที/
แผ่น 
 

9,490 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด 
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2.  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
1  แผนงานบริหารงานทั่วไป                     แบบ ผด.02/1 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 รถบรรทุกขยะ -ขนาด 6 ตัน 6 ล้อปริมาณ  
-กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000ชชี ี

-ตู้บรรทุกไม่น้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตร 

2,400,000 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด 
 

            

2 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 
4 ล้อปริมาณกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400ชีช ี
 

1,025,000 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด 
 

            

3 รถยนต์นั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่
เกิน 1,600ชีช ีรถยนต์นั่ง 4 
ประตู เครื่องยนต์เบนชิน 
 

740,000 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด 
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3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
1 แผนงานเคหะและชุมชน                            แบบ ผด.02/1 

ล าดับ
ที ่

ครภุัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 ชุดทดสอบความข้น
เหลวของคอนกรีต 

-กรวย 
-แท่งกระทุ้ง 
-ถาดท าด้วยโลหะ 

4,500 อบต.วังยาง กองช่าง 
 

            

2 เครื่องวัดระยะทาง  -ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวง
ล้อ 12 นิ้ว 
-มีจอแสดงผล สามารถวัด
ได้ 10,000 เมตร 

3,500 อบต.วังยาง กองช่าง 
 

            

 
4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน                              แบบ ผด.02/1 

ล าดับ
ที ่

ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบ 
ประมาณ 

สถานที่ 
ด าเนินการ 

หน่วยที่
รับผิดชอบ
หลักหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ๒๕๖4 

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 เลื่อยยนต์ - เลื่อยโซ่ยนต์ตัดกิ่งไม้ 
- บาร์ยึดโซ่ขนาด 11.5 นิ้ว 
-เครื่องยนต์เบนซิน 2 
จังหวะ ขนาด 0.6 แรงม้า 
  

15,000 อบต.วังยาง ส านักงานปลัด             

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 


