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คำนำ 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ 
๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการ
ดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่   

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้ดำเนินการ
จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขึ้น เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น     
และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ             
มีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง และผู้ที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
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ส่วนที่ ๑ 

 
 

 
๑.  บทนำ 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ 
และ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  

 อาศัยระเบียบและหนังสือดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จึงได้ดำเนินการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
  (๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 

๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 

๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการ
ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน
เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิน่  

 
 
 
 
 
 

 

บบบทนทนทนำำำ   
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แผนการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
 

  ส่วนที ่ ๑   บทนำ ประกอบด้วย 
๑.  บทนำ 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ  ผด. ๐๑)   
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ  ผด. ๐๒)  

 

๔.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
(๑)  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความ

ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
(๒)  ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตำบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลทำให้การติดตาม  

และประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด ของงบประมำณท้ังหมด

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 18.64 7,357,800 18.84 กองช่าง
    ๑.๒  แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.69 400,000 1.02 กองช่าง

รวม 12 20.34 7,757,800 19.87
2.  ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ พัฒนำกำรเกษตร
     แหล่งน้ ำอย่ำงย่ังยืน   
    2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
    2.2  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
    2.3  แผนงานการเกษตร - - - - -

รวม - - - - -
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
    ๓.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.08 630,000 1.61 ส านักปลัด
    3.2  แผนงานการเกษตร 1 1.69 30,000 0.08 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 4 6.78 660,000 1.69
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  
    4.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 6 10.17 545,000 1.40 ส านักปลัด,กองคลัง
    4.2  แผนงานการศึกษา 8 13.56 8,828,236 22.61 กองการศึกษาฯ
    4.3  แผนงานสาธารณสุข 9 15.25 3,210,000 8.22 กองสาธารณสุขฯ
    4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - -
    4.5  แผนงานเคหะและชุมชน - - -
    4.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.69 50,000 0.13 ส านักปลัด
    4.๗  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 13.56 820,000 2.10 กองการศึกษาฯ

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ หน่วยกำรด ำเนินงำน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยบง  อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง                                                                                          หน้า 3 

แบบ ผด.๐๑

            



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด ของงบประมำณท้ังหมด

    ๔.๘  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 6.78 240,000 0.61 ส านักปลัด
    ๔.9  แผนงานงบกลาง 4 6.78 16,880,000 43.23 ส านักปลัด

รวม 40 67.80 30,573,236 78.30
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
    5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - -
    5.2  แผนงานสาธารณสุข - - - - -
    5.3  แผนงานเคหะและชุมชน - - - - -
    5.4  แผนงานการเกษตร 3 5.08 60,000 0.15 กองส่งเสริมการเกษตร

รวม 3 5.08 60,000 0.15
6.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
    6.1  แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -
    6.2  แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) - - - - -
    6.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - -
    6.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - -
    6.5  แผนงบกลาง - - - - -

รวม
7.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเท่ียวและบริกำร
    7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป - - - - -

รวม - - - - -
รวมท้ังส้ิน 59 100.00 39,051,036 100.00
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยบง  อ ำเภอด่ำนขุนทด  จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนงบประมำณ หน่วยกำรด ำเนินงำน

แบบ ผด.๐๑

            



  
 
 

 

 
  
   

 
 

 
 

  
 
  

   

            



 
 
 

 
   
 

 

  
 

 
   

 

  
  

  
  

 
 
 

 
  
 

 

            



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 5 
 

  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น/กิจกรรมและงบประมาณ ทีจ่ดัทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 
************************** 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล (คุม้นายสงกา 

เส้นบ้านนางสำราญ  

จำปี ถึงบ้านนายสงกา  

ชิดสูงเนิน) บ้านหนอง
ใหญ่ หมู่ที่ 8  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 270 เมตร หรือมี
พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น
หนา 0.15 เมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร รายละเอียดโครงการตามแบบ
ที ่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

436,000 บ้านหนองใหญ่ 
หมู่ที ่8 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล (เส้นบ้านภูผา
ทอง ถึงบ้านไทยสงบ)
บ้านภูผาทอง หมู่ที ่10 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟ
ซีล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 680 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,080 ตาราง
เมตร ลงหินคลุกบดอัด
แน่น หนา 0.10 เมตร พร้อมงานตีเส้น
จราจร รายละเอียดโครงการตามแบบ
ที ่อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย  
 

1,411,000 บ้านภูผาทอง 

หมู่ที่ 10  
กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 6 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที ่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก (เริ่มจากทาง
หลวงชนบท นม.4033 

ถึงถนนมอญี่ปุ่น) บ้านวัง
ไทรงาม หมู่ที ่18  

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก กว้าง 5.00 เมตร ยาว
268 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอืมีพ้ืนท่ีแอส
ฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,340 ตารางเมตร ลง
หินคลุกบดอดัแน่น หนา 0.15 เมตร พร้อม
งานตีเส้นจราจร รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย  

719,000 บ้านวังไทรงาม 

หมู่ที่ 18 
กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก (เริม่จากบ้านนาง
บุญเรือน ถึงบ้านนายสุ
ชาติ) บ้านน้อยพัฒนา  
หมู่ที ่5 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที ่1 ลงดินเสริม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.50 

เมตร ปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 

300 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก
บดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. 
ช่วงที ่2 ลงดินเสริม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 

190 เมตร หนา 1.50 เมตร ปริมาตรดินบด
อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 1,140 ลบ.ม. ลงหิน
คลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 

0.15 เมตร ปรมิาตรหินคลุกบดอดัแน่นรวมไม่
น้อยกว่า 114 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ
ตามแบบท่ี อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 
 

500,000 บ้านน้อยพัฒนา  
หมู่ที ่5  

กองช่าง             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 7 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการก่อสร้างถนน

หินคลุก สายบ้านโปร่ง
ใหญ่ ถึงบ้านป่ารังงาม 

บ้านโปร่งใหญ่หมู่ที ่20 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสรมิ กว้าง 5.00 

เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.30 เมตร 

ปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 750 

ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 

2200 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมิาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 1,650 เมตร 

รายละเอียดโครงการตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

1,800,000 บ้านโปร่งใหญ่
หมู่ที่ 20 

กองช่าง             

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
เคฟซีล (เริ่มจากบ้าน
ไทยสงบ ถึงบ้านภผูา
ทอง) บ้านไทยสงบ หมู่
ที ่13 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(เริม่
จากบ้านไทยสงบ ถึงบ้านภูผาทอง) บ้านไทย
สงบ หมู่ที ่13 ช่วงที ่1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

50 เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 

300 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอดัแน่น หนา 

0.10 เมตร ช่วงที ่2 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

50 เมตร หรือมีพื้นท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 

300 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอดัแน่น หนา 

0.10 เมตร ช่วงที ่3 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 

170 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม่น้อยกว่า 

1,020 ตารางเมตร ลงหินคลุกบดอัดแน่น 

หนา 0.10 เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร 

รายละเอียดโครงการตามแบบท่ี อบต.กำหนด 

พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

560,000 บ้านไทยสงบ 

หมู่ที่ 13 
กองช่าง             

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 8 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

สว่างสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์(เริม่
จากถนน นม.2256 ถึง
ภายในหมู่บ้าน บ้านป่ารัง
งาม หมู่ที่ 3 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังไฟไม่น้อย
กว่า 200 วตัต์ พร้อมเสาและอุปกรณ์ 
จำนวน 20 ชุด รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ 

1 ป้าย 

242,000 บ้านป่ารังงาม 

หมู่ที ่3 
กองช่าง             

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
ห้วยโปร่ง หมู่ที ่24 

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังไฟไม่น้อย
กว่า 200 วตัต์ พร้อมเสาและอุปกรณ์ 
จำนวน 18 ชุด รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

217,800 บ้านห้วยโปร่ง 

หมู่ที่ 24 
กองช่าง             

9 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวแบบไรส้ายภายใน
หมู่บ้าน บ้านซับสนุ่น หมู่ที ่
23  

ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไรส้ายภายใน
หมู่บ้านซับสนุ่น รายละเอียดโครงการตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน 1 ป้าย 

311,000 บ้านซับสนุ่น  

หมู่ที่ 23 
กองช่าง             

10 โครงการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวแบบไรส้ายภายใน
หมู่บ้าน บ้านมอสุวรรณ 

หมู่ที ่22 

ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไรส้ายภายใน
หมู่บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ 22 รายละเอียด
โครงการตามแบบท่ี อบต.กำหนด พร้อม
ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 

311,000 บ้านมอสุวรรณ 

หมู่ที่ 22 
กองช่าง             

11 ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกต ิเช่น ปรับปรุงถนน ราง
ระบายน้ำ อาคารต่างๆ ฯลฯ 

850,000 พื้นที่รับผิดชอบ 

อบต.ห้วยบง 
กองช่าง             

จำนวน 11 โครงการ 7,357,800  

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 9 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคอำเภอดา่นขุนทด 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาธารณะ ตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตพืน้ท่ีตำบล
ห้วยบง 

400,000 เขตพื้นท่ีตำบล
ห้วยบง 

กองช่าง             

จำนวน 1 โครงการ 400,000  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่  2  ยุทธศาสตร์การสานตอแนวทางพระราชดำริ พัฒนาการเกษตร แหล่งน้ำอย่างย่ังยืน 
 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
2.2 แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
2.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการอบรมและศึกษา

ดูงานกลุ่มอาชีพต่างๆ 

ตำบลห้วยบง 

อบรมและศึกษาดูงานกลุม่อาชีพตา่งๆ 

ตำบลห้วยบง  
500,000 อบต.ห้วยบบง สำนักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส 

ฝึกอบรมอาชีพให้กับผูสู้งอายุ ผู้พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส 
50,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั              

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนตำบลห้วยบง 

ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ
ประชาชนตำบลห้วยบง 

80,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

จำนวน 3 โครงการ 630,000  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการอบรมศึกษาดูงาน

เพื่อเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

อบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ผลผลิตทาง
การเกษตร 

30,000 อบต.ห้วยบบง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

จำนวน 1 โครงการ 30,000  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการอบรมคณุธรรม

จริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น
และผู้นำชุมชน 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 

50,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

2 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานของบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน 

อบรมและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร
ท้องถิ่นและผู้นำชุมชน  

450,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

3 โครงการส่งเสริมและให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
สำหรับประชาชน 

ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เบื้องต้นในชีวิตประจำวันสำหรับ
ประชาชน  

30,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั               

4 โครงการภาษีเคลื่อนที่
บริการประชาชน 

ภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน เพือ่
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

5,000 ในพื้นที่ตำบล
ห้วยบง 

กองคลัง             

5 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

5,000 ในพื้นที่ตำบล
ห้วยบง 

กองคลัง              

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการประชาสมัพันธ์

เกี่ยวกับการจดัเก็บรายได้
และการชำระภาษี 

ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการจดัเก็บรายได้
และการชำระภาษ ี 

5,000 ในพื้นที่ตำบล
ห้วยบง 

กองคลัง              

จำนวน 6 โครงการ 545,000  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
1) ค่าอาหารกลางวัน 

จำนวน 926,100 บาท 
 
 
 
2) ค่าจัดการเรียนการ
สอน จำนวน 306,000 

บาท 
 
 
  

 
 
 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนคา่อาหาร
กลางวัน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง จำนวน 

9 ศูนย์ อตัรามื้อละ 21 บาทต่อคน 

จำนวน 245 วัน เด็กปฐมวัย 180 คน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการสอน ให้แกศู่นย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยบง จำนวน 9 ศูนย์ อัตราจัดสรรคนละ 

1,700 บาทต่อคน เด็กปฐมวยั 180 คน 
 

1,435,500 ศพด.อบต.   
ห้วยบง 

             
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 

36,000 บาท 
 
 
 
 
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 

จำนวน 36,000 บาท 
 
 
 
 
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

จำนวน 54,000 บาท 
 
 
 
 
6) ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน จำนวน 77,400 

บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
หนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยบง 

จำนวน 9 ศูนย์ อัตราจัดสรรคนละ 200 

บาทต่อป ีจำนวน 180 คน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
อุปกรณ์การเรียนให้แกศู่นย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

จำนวน 9 ศูนย์ อัตราจัดสรรคนละ 200 

บาทต่อป ีจำนวน 180 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่า
เครื่องแบบนักเรยีนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
บง จำนวน 9 ศูนย์ อัตราจัดสรรคนละ 

300 บาทต่อป ีจำนวน 180 คน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยบง จำนวน 9 ศูนย์ อัตราจัดสรรคนละ 

430 บาทต่อป ีจำนวน 180 คน  

               

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

แห่งชาติ 
ดำเนินโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ 150,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ              

3 โครงการพาน้องท่องโลก 

(ทัศนศึกษานอกสถานท่ี) 
ดำเนินโครงการพาน้องท่องโลก(ทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี) 

70,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ               

4 โครงการประชุมผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 

ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

10,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ              

5 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยัท้องถิ่น
ไทยผ่านการเล่น 

ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรูเ้ด็ก
ปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

100,000    ศพด.อบต.
ห้วยบง 

กองการศึกษาฯ             

6 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหาร
เสรมิ(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดอบต.ห้วยบง จำนวน 9 ศูนย ์

334,916 ศพด.อบต.   
ห้วยบง 

กองการศึกษาฯ             

7 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) โรงเรียน 

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก ่โรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี 

อบต.ห้วยบง  จำนวน 9 โรงเรยีน 

2,107,820 โรงเรียนสังกัด
(สพฐ.)            

ในเขตพื้นท่ี
ตำบลห้วยบง 

กองการศึกษาฯ             

8 เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา 

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
เด็กประถมศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.) ในเขตพื้นท่ี อบต.หว้ยบง 

จำนวน 9 โรงเรยีน 

4,620,000 โรงเรียนสังกัด
(สพฐ.)            

ในเขตพื้นท่ี
ตำบลห้วยบง 

กองการศึกษาฯ             

จำนวน 8 โครงการ 8,828,236  
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 15 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
ดำเนินโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก 

30,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

30,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

ดำเนินโครงการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์กอ่น
วัยอันควร 

30,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์าม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษ   สุนัขบ้า 

ดำเนินโครงการสำรวจข้อมลูจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตวต์ามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

20,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการคุม้ครองผู้บริโภค ดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภค   20,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ             

6 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ดำเนินโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 50,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ             

7 โครงการส่งเสริมหมู่บ้านปลอด
ขยะ 

ดำเนินโครงการส่งเสริมหมู่บา้นปลอด
ขยะ 

30,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ              

8 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน 

ดำเนินโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน ตามแนว
แนวทางพระราชดำรสิาธารณสุขให้แก่
หมู่บ้านในตำบลห้วยบง จำนวน 25 

หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท 

500,000 หมู่ที่ 1-25 กองสาธารณสุขฯ             

 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 16 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 รถบรรทุกขยะ ขนาด 

6 ตัน    6 ล้อ  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถ
ขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปรมิาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซ ีหรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัด
ท้าย) จำนวน 1 คัน 
โดยมรีายละเอียดดังนี ้
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่
น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ
น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อย
กว่า 5,000 กิโลกรมั 
(2) ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อย
กว่า 3 มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อย
กว่า 4.50 มิลลิเมตร 
(3) รถรับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำ
กว่า 6,000 กิโลกรมั และนำ้หนกัของรถรวม
น้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม 
(4) ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอ
ลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่นอ้ย
กว่า 2,500 ปอนดต์่อตารางนิ้ว 
(5) มีโคมไฟสญัญาณวับวาบสเีหลอืง 1 ดวง 
- เป็นไปตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2564 

2,500,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

รวม 9 โครงการ 3,210,000   
 

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 17 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.6 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพบทบาทสตรี
ตำบลห้วยบง 

ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพ
บทบาทสตรตีำบลห้วยบง 

50,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั              

รวม 1 โครงการ 50,000  
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ 

อบต.ห้วยบง 
เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดท้ำ
กิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน สร้างความสมัพันธ์ที่ดีต่อ
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ครอบครัว 

250,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ              

2 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ

เด็กและเยาวชน และผูสู้งอายไุด้ทำ
กิจกรรมร่วมกันเพื่อสืบสานประเพณีฯ 

200,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ             

3 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่เยาวชนและ
เด็ก 

เด็กและผู้ปกครองได้เรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการดูแล
เด็กของผู้ปกครอง  

30,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ              

4 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กได้รับการเรยีนรู้ทักษะภมูิปัญญา
ด้านอาชีพในท้องท้องถิ่นและสืบสาน
อาชีพประเพณีของคนยุคเกา่  

10,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ             

5 โครงการจดังานรัฐพิธีต่างๆ ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ทกุภาค
ส่วนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความ
สามัคค ี

100,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ             

6 โรงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง 

เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัพันธ์
อันดีงามเพื่อสืบสานประเพณฯี 

100,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ             

7 โครงการห้วยบงร่วมใจหล่อ
เทียนและถวายเทียน
เข้าพรรษา 

เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน
ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสมัพันธ์
อันดีงามเพื่อสืบสานประเพณฯี  

100,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ             

  

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการส่งเสริม

พระพุทธศาสนาบรรพชา
สามเณรฤดูร้อน 

เด็กและเยาวชนได้สืบสานวัฒนธรรม
ทางด้านศาสนาเพื่อพัฒนาคณุธรรม 

จริยธรรมด้านจิตจ 

30,000 อบต.ห้วยบง กองการศึกษาฯ             

รวม 8 โครงการ 820,000  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 4.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการพัฒนา

ศักยภาพ อปพร. 
ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  

100,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สำคัญ 

ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วง
เทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม ่เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ 

50,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

ดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ให้กับประชาชน และบุคลากร
ขององการบริหารส่วนตำบลห้วยบง 

30,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้นใน
สถานศึกษา 

ดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับนักเรยีนและ
บุคลากรของสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยบง 

60,000 อบต.ห้วยบง สำนักปลดั             

รวม 4 โครงการ 240,000  

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
 4.9 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุรองับการ

จัดสวัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ที่มีอาย ุ60 ปี 

บริบูรณ์ขึ้นไป 

13,740,000 หมู่ที่ 1-25 

ตำบลห้วยบง 
สำนักปลดั             

2 เบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเป็นเงินเบีย้ยังชีพความพิการให้แก่ผู้
มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กำหนด 

2,868,000 หมู่ที่ 1-25 

ตำบลห้วยบง 
สำนักปลดั             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการ
วินิจฉัยแล้ว 

42,000 หมู่ที่ 1-25 

ตำบลห้วยบง 
สำนักปลดั             

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(สปสช.) 

จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่หรือ
พื้นที ่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

230,000 อบต.ห้วยบง กองสาธารณสุขฯ              

รวม 4 โครงการ 16,880,000  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง) 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.5 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

 

แบบ ผด. ๐๒ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 โครงการรณรงค์เพื่อสรา้ง

จิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 อบต.ห้วยบง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 โครงการปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ดินและนำ้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษด์ินและน้ำ 

10,000 อบต.ห้วยบง กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนนิ
โครงการฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมทั้ง 6 

กิจกรรม ได้แก ่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 

กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

กิจกรรมอนรุักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมศูนย์ขอ้มูล
ทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมสนับสนุนใน
การอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

20,000 อบต.ห้วยบง กองส่งเสริม
การเกษตร 

             

รวม 3 โครงการ 60,000  
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ 
 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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

แบบ ผด. ๐๒ 



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง หน้า 24 
 

 




