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ค าน า 
 
 แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ   
เป็นกำรจัดท ำตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 27  แผนด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับ
แต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงิน
สะสมหรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือ
หน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 

 บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนด ำเนินงำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ และผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำให้
ควำมเห็นชอบแล้ว  เมื่อวันที่  7 ตุลำคม  ๒๕65 แล้ว   และประกำศใช้เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2565   
แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  ได้แสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำร
พัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. 25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้

ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระ
ในกำรก ำหนดนโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลัง  และ
มีอ ำนำจหน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ  นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดท ำ
แผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 ซึ่ง
จุดหมำยดังกล่ำวจัดท ำขึ้นเพ่ือให้กระจำยอ ำนำจเป็นไปอย่ำงโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ ำนำจกว้ำงขวำงขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่บริกำรสำธำรณะพ้ืนฐำนแก่
ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น  แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำกขึ้น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนที่ก ำหนด
ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖5)  และเชื่อมโยงกับกำรวำงแผนเพ่ือจัดท ำ
งบประมำณประจ ำปี   เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำที่จัด
ขึ้นส ำหรับงบประมำณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561 ประกอบหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุดที่  มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลำคม 
๒๕๕๙ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ โดยคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำและคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ จึงได้จัดท ำแผน
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖65 ตำมรูปแบบที่ก ำหนดตำมหนังสือดังกล่ำว โดย
ปรับเปลี่ยนจำก “แนวทำงกำรพัฒนำ” เป็น “แผนงำน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖6 ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำขึ้นและเพ่ือก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของโครงกำรต่ำงๆ ที่ได้รับกำร
อนุมัติให้ด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖6  มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำร
ประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ  รวมทั้งกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ 
ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้กำรติดตำมและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีควำม
สะดวกมำกขึ้น 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
มุ่งหวังว่ำแผนกำรด ำเนินงำน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำมและ
ประมวลผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี 

 



 
 
จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนกำรด ำเนินงำน  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและ
กิจกรรม  กำรพัฒนำที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณนั้น  เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกข้ึน  ลดควำมซ้ ำซ้อนของโครงกำร  มีกำรประสำนและบูรณำกำร  
กำรท ำงำนกับหน่วยงำนและจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำรด ำเนินงำน  
 แผนกำรด ำเนินงำนจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 
  แผนกำรด ำเนินงำน  จะก ำหนดรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่ด ำเนินกำร
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ ที่จะบรรจุในแผนกำร
ด ำเนินงำนจะมีที่มำจำก  

1) งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (รวมทั้ง 
เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอื่นด ำเนินกำร 

2) โครงกำร กิจกรรม กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นที่เกิดจำกกำรจ่ำย 
ขำดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพำะกิจหรืองบประมำณรำยจ่ำยอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

3) โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรเอง 
โดยไม่ใช้งบประมำณ  (ถ้ำมี) 

4)  โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำของหน่วยรำชกำร ส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  
หรือหน่วยงำนอื่น ที่ด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4)  โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจำรณำเห็น
ว่ำจะเกิดประโยชน์ในกำรประสำนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่   
 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือต้องกำรรวบรวมโครงกำร/กิจกรรม ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหน่วยงำน
อ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรจริงในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2.  เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริง  
 3.  เพ่ือเป็นเอกสำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่ด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้นให้มีควำม
ชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกข้ึน 

4.  เพ่ือเน้นกำรมีส่วนร่วมทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำสังคมและชุมชน    ตลอดจนพัฒนำและ
แสวงหำแนวทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ในส่วนที่เป็นระบบ 

5.  เพ่ือให้มีกำรบริหำรงำนตำมแนวทำงของแผนงำน/โครงกำร  ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำร
ด ำเนินกำร 

6.  เพ่ือให้มีแนวทำงหรือกลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนแต่ละแผนงำน/โครงกำร 
7.  เพ่ือให้มีกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมแนวทำงที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
 
 
 

 



 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้ก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตำมข้อ ข้อ 26 และ ข้อ 27  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แผนด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสมหรือได้รับแจ้ง
แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ต้อง
ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  เก็บรวบรวม
แผนงำน/โครงกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  สว่นภูมิภำค  
รัฐวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ   แลว้จัดท ำ
ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  
 คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
แล้ว เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกำศ
ไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
 ภำยหลังจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนแล้วหำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรเพ่ิมเติมจำก
หน่วยงำนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับแต่มีกำรจัดตั้งงบประมำณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงำน/
โครงกำรเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ (โดยให้
จัดท ำเป็นแผนกำรด ำเนินงำนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3, 4,......) 
 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนให้พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแผนงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน 2 ส่วน คือ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เค้าโครงร่างแผนการด าเนินงาน 

 ร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน พิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้อถิ่น  โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำน  2  ส่วน  คือ 
 ส่วนที ่ 1   บทน า 

- บทน ำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
- ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
- ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 ส่วนที่  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
- บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 
- บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนภูมิการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุน    
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น     
 

 

 
 
 
 

รวบรวมโครงกำร/กิจกรรม 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

พิจำรณำให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่ำงฯ แผนกำรด ำเนินงำน 

ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงำนอื่น 



 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1.  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึน 
 2.  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสอดคล้องกับแนวนโยบำยของ 

     รัฐบำล 
3. เพ่ือประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนรวมในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแนวกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
4. เพ่ือให้ทรำบถึงควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
5. เพ่ือให้เกิดควำมถูกต้อง  ตรงตำมวัตถุประสงค์และควำมต้องกำรของประชำชนโดย

ส่วนรวม 
6. เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรด ำเนินงำนและทันต่อเหตุกำรณ์ 
7. เพ่ือควำมร่วมมือของบุคคล  หรือหน่วยงำนอื่นๆ ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร

ด ำเนินงำน 
8. เพ่ือให้มีกำรประสำนงำนและบูรณำกำร กำรท ำงำนกับหน่วยงำนอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
  องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ และบัญชีโครงกำร/
กิจกรรม/งบประมำณโดยน ำเสนอ ดังนี้ 
  1 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (แบบ ผด.01) 

 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์/แผนงำน จ ำนวนโครงกำรที่
ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละของโครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของงบประมำณ
ทั้งหมด หน่วยงำนรับผิดชอบ 

 กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรำยกำรยุทธศำสตร์  
แผนงำน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรำยกำรของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร กำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด จ ำนวนงบประมำณ และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด และต้องระบุ
หน่วยงำนรับผิดชอบและเม่ือลงแต่ละยุทธศำสตร์และแผนงำนแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้อง
รวมผลในภำพรวมทั้งหมดด้วย  

 กำรลงยุทธศำสตร์และแผนงำนโดยภำพรวมทั้งหมด ผลของกำรคิดเป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด และกำรคิดเป็นร้อยละของงบประมำณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2. บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (แบบ ผด.02) 

  แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงกำร/งบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมี
ล ำดับที่/โครงกำร/รำยละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกโครงกำร/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่
ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไป
สิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 

 แบบ ผด.02/1 เป็นแบบบัญชีครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ที่จะจัดหำหรือจัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำม แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์แต่ละยุทธศำสตร์พร้อมแสดงแผนงำน โดยมีล ำดับที่/ครุภัณฑ์/รำยละเอียด
ของครุภัณฑ์ที่ เกิดขึ้น/งบประมำณ (บำท)/สถำนที่ด ำเนินกำร/หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมำณและเดือน โดยเริ่มจำกเดือนตุลำคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยำยนอีกปีหนึ่ง 
 
(ผ.๐๑) บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ 
(ผด.๐๒) บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
(ผด.๐๒/๑) บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 01
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผิดชอบหลกั
1.  ยทุธศำสตร์ดำ้นเศรษฐกิจ
      1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4 4.21              180,000                0.71                 ส านักปลัด
      1.2 แผนงานเกษตร 3 3.16              44,000             0.17                 ส านักปลัด

รวม 7 7.37             224,000           0.88                
2.  ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรจดักำร
      2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.11              122,000           0.48                 ส านักปลัด
      2.2 งานวางแผน สถิติ และวิชการ 2 2.11              30,000             0.12                 ส านักปลัด

รวม 4 4.21             152,000           0.60                
3.  ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษยแ์ละสงัคม
      3.1 แผนงานงบกลาง 4 4.21              16,592,000      65.26               ส านักปลัด
      3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 6 6.32              250,000           0.98 ส านักปลัด
      3.3 แผนงานสาธารณสุข 6 6.32              409,000           1.61                 ส านักปลัด
      3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.32              49,000             0.19                 ส านักปลัด

รวม 22 23.16           17,300,000      68.04              

บญัชีสรปุจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ. 2566

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ   อ ำเภอเมืองแพร ่  จังหวัดแพร่

ยทุธศำสตร์/แผนงำน



แบบ ผด. 01
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ที่ด ำเนินกำร โครงกำรทั้งหมด งบประมำณ งบประมำณทั้งหมด รับผิดชอบหลกั
ยทุธศำสตร์/แผนงำน

4.  ยทุธศำสตร์ดำ้นอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม
      4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 3.45              40,000             16.00               ส านักปลัด
      3.4 แผนงานเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติฃ 5 5.26              130,000           0.51                 ส านักปลัด

รวม 6 6.32             170,000           0.67                
5.  ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม กีฬำและนันทนำกำร
      5.1 แผนงานการศึกษา 19 20.00            2,177,950         8.57                 กองการศึกษาฯ
      5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 10.53            250,000                0.98                 กองการศึกษาฯ

รวม 29 30.53           2,427,950        9.55                
6.  ยทุธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
      6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 20 21.05            3,430,288             13.49               กองช่าง
      6.2 แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา 7 7.37              1,721,000         6.77                 กองช่าง

รวม 27 28.42            5,151,288        20.26              
รวมทั้งสิ้น 95 100.00         25,425,238      100.00            



1.  ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ/กจิกรรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่  - จัดกจิกรรมฝึกอบรม การจัดซ้ือวัสดุ 10,000          อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ก.ค.

ประชาชนต าบลหว้ยมา้    อปุกรณ์ และ การเพิ่มทกัษะส าหรับ ตามข้อบญัญัติฯ

   การประกอบอาชีพ ป ี 2566

หนา้ 184

2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล  - จัดกจิกรรมฝึกอบรม การจัดซ้ือวัสดุ 10,000          อบต.หว้ยมา้ กลุ่มผู้สูงอายุ ส.ค.

หว้ยมา้    อปุกรณ์ และ การเพิ่มทกัษะส าหรับ ตามข้อบญัญัติฯ

   ผู้สูงอายุต าบลหว้ยมา้ ป ี 2566

หนา้ 184

3 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ  - เพื่อจ่ายเงินอดุหนนุกลุ่มผู้สูงอายุตาม 20,000          อบต.หว้ยมา้ กลุ่มผู้สูงอายุ ส.ค.
ต าบลหว้ยมา้ โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุต าบลหว้ยมา้ ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี 2566
หนา้ 188

4 โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีต าบลหว้ยมา้  - เพื่อจ่ายเงินอดุหนนุกลุ่มกลุ่มสตรีแมบ่า้น 140,000        อบต.หว้ยมา้ กลุ่มสตรี ฯ ส.ค.
(ถุงย่ามปขีาล) ต าบลหว้ยมา้ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี ตามข้อบญัญัติฯ หมู่ที่ 1 - 14

ต าบลหว้ยมา้ (ถุงย่ามปขีาล) ป ี 2566
หมู่ที่ 1 - 14 ต าบลหว้ยมา้ หนา้ 188

รวม 4  โครงการ 180,000       

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยม้า

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



1.  ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ/กจิกรรมด าเนนิตามแนวทาง จัดอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏบิติัการใหแ้ก่ 12,000         อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด พ.ค.

พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อบญัญัติฯ

เปน็ค่าใช้จ่ายต่างฯ ตามโครงการ/กจิกรรม ป ี 2566
ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพยีง หนา้ 199
 ประจ าป ี2566 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ใน
การด าเนนิโครงการ ฯลฯ รายละเออีดตาม
โครงการระบุ

2 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมเกษตรกร จัดอบรมใหค้วามรู้เชิงปฏบิติัการใหแ้ก่ 12,000         อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ม.ีค.

ท าปุ๋ยหมกัและปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพ เพื่อ ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามข้อบญัญัติฯ

ลดต้นทนุการผลิต เปน็ค่าใช้จ่ายต่างฯ ตามโครงการฝึกอบรม ป ี 2566
การส่งเสริมเกษตรกรท าปุ๋ยหมกัและ หนา้ 199

ปุ๋ยอนิทรีย์ชีวภาพเพื่อลดต้นทนุการผลิต

 ประจ าป ี2566 เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร

ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่ใช้ใน

การด าเนนิโครงการ ฯลฯ รายละเออีดตาม

โครงการระบุ

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 20,000         ศูนย์ถ่ายทอด สนง.ปลัด เม.ย.
ตลอดจนรายการต่างๆ ที่ก าหนดใหเ้ปน็ ตามข้อบญัญัติฯ เทคโนโลยีฯ
รายจ่ายประเภทนี้ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน ป ี 2566 อบต.หว้ยมา้
ของ อบต.หว้ยมา้ หนา้ 200

รวม 3  โครงการ 44,000        

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั 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 จ้างเหมาบริการบคุลล เพื่อปฏบิติังาน  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบคุคล 108,000       อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ต.ค. ก.ย.
ผู้ช่วยนกัวิเคราะหน์โยบายและแผน เพื่อปฏบิติังานผู้ช่วยนกัวิเคราะหน์โยบาย ตามข้อบญัญัติฯ

และแผน ป ี2565
หนา้ 137

2 ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมนิผล ค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมนิผล 14,000         อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ก.ย.
หรือพฒันาองค์กร หรือพฒันาองค์กร ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี2566
หนา้ 137

รวม 2  โครงการ 122,000      

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



2.  ยทุธศาสตร์ดา้นการเมืองการปกครองและการบริหารจดัการ
แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผน สถิต ิและวิชการ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประชุมประชาคมต าบล  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด เม.ย.

การจัดท า/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และ ตามข้อบญัญัติฯ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ป ี2566

หนา้ 138

2 โครงการประชุมประชาคมหมู่บา้น  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น 20,000           หมู่ที่ 1 - 14 สนง.ปลัด ม.ีค.

การจัดท า/ทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และ ตามข้อบญัญัติฯ

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ป ี2566

หนา้ 139

รวม 2   โครงการ 30,000          

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



4.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และสงัคม
งบกลาง

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสร้างหลักประกนัสร้างรายได้  - จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพช่วยเหลือ 13,400,000     หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ต.ค. ถึง ก.ย.
ใหแ้กผู้่สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย)ุ ผู้สูงอายุ  จ่ายตามช่วงอายุ ดังนี้ ตามข้อบญัญัติฯ

      อายุ 60 -69 ป ีคนละ 600 บาท ป ี 2566
      อายุ 70-79 ป ีคนละ 700 บาท หนา้ 119
      อายุ 80-89 ป ีคนละ 800 บาท
      อายุ 90 ขึ้นไป คนละ 1,000 บาท
   

2 โครงการสนบัสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการ  - จัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพช่วยเหลือ 3,000,000       หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ต.ค. ถึง ก.ย.
ทางสังคมใหแ้กค่นพกิารหรือทพุพลภาพ คนพกิาร  ตามข้อบญัญัติฯ
(เบี้ยยังชีพความพกิาร) ป ี 2566

หนา้ 120

3 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  - เพื่อจ่ายเปน็เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยติดเอดส์ในต าบล 72,000            อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ต.ค. ถึง ก.ย.
หว้ยมา้ ประจีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี 2566
หนา้ 120

4 เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพแหง่  - จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ 120,000          อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ม.ค.
แหง่ชาติ (สปสช.) แหง่ชาติระดับทอ้งถิ่นต าบลหว้ยมา้ ประจ าปี ตามข้อบญัญัติฯ

พ.ศ.2558 (ตามนยัประกาศคณะกรรมการหลัก ป ี 2566
ประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เร่ือง การก าหนดหลัก หนา้ 121
เกณฑ์ เพื่อสนบัสนนุใหอ้งคืการบริหารส่วน
ต าบลหรือเทศบาลด าเนนิงานและบริหารจัดการ
กองทนุหลักประกนัสุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือ
พื้นที่ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 29 กนัยายน 2552

รวม 4   โครงการ 16,592,000    

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



3.  ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม
งานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ/กจิกรรมเกี่ยวกบัการปอ้งกนั  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการ/กจิกรรม 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ก.ค.

และแกไ้ขปญัหายาเสพติด เกี่ยวกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ตามข้อบญัญัติฯ

ที่ทาง อบต.จัดท าเองหรือร่วมกบัหนว่ยงานอื่น ป ี 2566

หนา้ 183

2 โครงการพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุต าบล  - จัดกจิกรรมฝึกอบรม การจัดซ้ือวัสดุ 10,000           อบต.หว้ยมา้ กลุ่มผู้สูงอายุ ส.ค.

หว้ยมา้    อปุกรณ์ และ การเพิ่มทกัษะส าหรับ ตามข้อบญัญัติฯ

   ผู้สูงอายุต าบลหว้ยมา้ ป ี 2566

หนา้ 184

3 โครงการสร้างเสริมการปอ้งกนัการทจุริต  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ก.ค.

ในการปฏบิติัหนา้ที่ราชการ โครงการสร้างเสริมการปอ้งกนัการทจุริต ตามข้อบญัญัติฯ

ในการปฏบิติัหนา้ที่ราชการ เช่น ป ี 2566

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ หนา้ 185

ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ ฯ

4 โครการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ.  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด พ.ค.

ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ. ตามข้อบญัญัติฯ

ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ป ี 2566

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน หนา้ 185

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์

ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ ฯ

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565



3.  ยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสงัคม
งานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

5 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด พ.ค.

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานและ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ. ตามข้อบญัญัติฯ

เจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ป ี 2566

หว้ยมา้ หว้ยมา้ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร หนา้ 186

กลางวัน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ

อปุกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนนิโครงการ ฯ

6 โครงการอบรมและทศันศึกษาดูงานเพื่อ  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการตาม 200,000         อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ม.ีค.

สร้างความรู้พฒันาศักยภาพคณะผู้บริหาร โครงการอบรมอบรมและทศันศึกษาดูงานเพื่อ ตามข้อบญัญัติฯ

 สมาชิกสภาฯ พนกังานและเจ้าหนา้ที่ของ สร้างความรู้พฒันาศักยภาพคณะผู้บริหาร ป ี 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  สมาชิกสภาฯ พนกังานและเจ้าหนา้ที่ของ หนา้ 187

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้

รวม 6   โครงการ 250,000        



3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และสงัคม
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมลูสัตว์ 3,000             หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด เม.ย. ม.ิย.
จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาน และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ตามโครงการ ตามข้อบญัญัติฯ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง ปลอดโรคคนปลอดภยัจากโรคพสุินขับา้ ป ี 2566
พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง หนา้ 83
เธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราช พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
กมุารีศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอเจ้าฟา้

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี
ศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี

2 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคต่าง ๆ  - จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและ 20,000           หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด เม.ย. ม.ิย.
และส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหแ้กป่ระชาชน ปอ้งกนัโรคต่าง ๆและส่งเสริมสุขภาพอนามยัใหแ้กต่ามข้อบญัญัติฯ

ใหแ้กป่ระชาชน ป ี 2566
หนา้ 167

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัคซีนและอปุกรณ์ 20,000           หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ม.ีค.
จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ในการฉีด ตัวละ 30 บาท โดยจัดสรรตาม ตามข้อบญัญัติฯ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง จ านวนสุนขั/แมว ทั้งที่มเีจ้าของและไมม่ี ป ี 2566
พลอากาศหญิง สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าของ จากการส ารวจของ อปท. หนา้ 167
เจ้าฟา้จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี
ศรีสว่างควัฒน วรขัติยราชนารี

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และสงัคม
แผนงานสาธารณสขุ

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  - จ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ม.ิย.
ตลอดจนวัสดุรายการต่างๆ ที่ก าหนดใหเ้ปน็ ตามข้อบญัญัติฯ
รายจ่ายประเภทนี้  ป ี 2566

หนา้ 167

5 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  - จ่ายเปน็เงินอดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้น 280,000         หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ม.ีค.
ตามโครงการ ฯ หมู่บา้นละ 20,000 บาท ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี 2566
หนา้ 168

6 อดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการและปราบปรามยา  - เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุศูนย์ปฏบิติัการและ 6,000             อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ม.ีค.
เสพติดอ าเภอเมอืงแพร่ (ศป.ปส.อ.เมอืง ปราบปรามยาเสพติด อ าเภอเมอืงแพร่ ตามข้อบญัญัติฯ
แพร่) (ศป.ปส.อ.เมอืงแพร่) ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ ป ี 2566

ภาพปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด อ าเภอ หนา้ 168
เมอืงแพร่ จังหวัดแพร่

รวม 6   โครงการ 409,000        



3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และสงัคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ส.ค.
อาสาสมคัรปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และ ตามข้อบญัญัติฯ
ต าบลหว้ยมา้ ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ป ี 2566

หนา้ 145

2 โครงการพฒันาศักยภาพและส่งเสริม  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น 5,000             อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด ม.ค.
การปฏบิติัหนา้ที่ของ อปพร.ตามมาตรการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และ ตามข้อบญัญัติฯ
ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ป ี 2566
เทศกาลปใีหม่ หนา้ 146

3 โครงการพฒันาศักยภาพและส่งเสริม  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น 5,000             อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด เม.ย.
การปฏบิติัหนา้ที่ของ อปพร.ตามมาตรการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และ ตามข้อบญัญัติฯ
ปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนช่วง ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ป ี 2566
สงกรานต์ หนา้ 146

4 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  - เปน็ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น 10,000           อบต.หว้ยมา้ สนง.ปลัด พ.ย.
ชุดปฏบิติัการจิตอาสาภยัพบิติั ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย และ ตามข้อบญัญัติฯ

ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ ป ี 2566
หนา้ 146

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



3.  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และสงัคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

5 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วม  - จ่ายเปน็เงินอดุหนนุเทศบาลต าบลทุ่งโอง้ 9,000             เทศบาล สนง.ปลัด พ.ย.
ในการช่วยเหลือประชาชนของ ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วม ตามข้อบญัญัติฯ ต าบลทุ่งโฮ้ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อ.เมอืงแพร่) ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ป ี 2566

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อ.เมอืงแพร่) หนา้ 148

6 โครงการปอ้งกนัไฟปา่และลดหมอกควัน  - จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกนัไฟปา่ 10,000           เทศบาล สนง.ปลัด ม.ค.
ในพื้นที่ปา่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร และลดหมอกควันในพื้นที่ปา่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรตามข้อบญัญัติฯ ต าบลทุ่งโฮ้ง
ต าบลหว้ยมา้ การเกษตรต าบลหว้ยมา้ ป ี 2566

หนา้ 145

รวม 6   โครงการ 49,000          



แผนงานเคหะและชมุชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาท าการฝ่ังกลบขยะมลูผอย  - จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการจ้างเหมา 40,000            ที่เทกอง สนง.ปลัด ธ.ค. พ.ค.
ณ สถานที่เทกองขยะมลูฝอย อบต.หว้ยมา้ ท าการฝ่ังกลบขยะมลูผอย ตามข้อบญัญัติฯ ขยะมลูฝอย 

ณ สถานที่เทกองขยะมลูฝอย อบต.หว้ยมา้ ป ี2566 อบต.หว้ยมา้
หนา้ 182

รวม 1   โครงการ 40,000           

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาแผ้วถางล าเหมอืงสาธารณะ  - เปน็ค่าใช้จ่ายจ้างเหมาแผ้วถางล าเหมอืง 30,000            หมู่ 1-14 สนง.ปลัด พ.ค.
ในต าบลหว้ยมา้ สาธารณะในต าบลหว้ยมา้ ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี2566
หนา้ 200

2 โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายในหมู่บา้น  - อดุหนนุคณะกรรมการหมู่บา้นในเขต 70,000            หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ก.ค.
ต าบลหว้ยมา้  ตามโครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ ตามข้อบญัญัติฯ
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1-14 ป ี 2566
หมู่ละ 5,000 บาท หนา้ 202

3 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่อง  - เปน็ค่าใข้จ่ายต่า ๆ ตามโครงการอนรัุกษ ์ฯ 10,000            อบต.หว้ยมา สนง.ปลัด ส.ค.
มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน ตามข้อบญัญัติฯ
ราชสุดา ฯ ป ี2566

หนา้ 201

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม ผด. 02

พ.ศ. 2566
โครงการ

พ.ศ. 2565



แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพชื  - จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 10,000            หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ก.ค.
ในแหล่งน  าต าบลหว้ยมา้ ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี2566
หนา้ 202

5 โครงการ/กจิกรรมว้นเฉลิมพระเกยีรติ  - จัดกจิกรรมปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ 10,000            หมู่ที่ 1-14 สนง.ปลัด ก.ค.
และวันส าคัญต่าง ๆ และในวันส าคัญต่าง ๆ ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี25636
หนา้ 201

รวม 5   โครงการ 130,000         

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนงานเคหะและชมุชน งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จ้างเหมาบริการท าการฝ่ังกลบขยะ จ้างเหมาบริการท าการฝ่ังกลบขยะมูลฝอย 40,000            อบต.หว้ยมา้ ส านกัปลัด ธ.ค. พ.ค.

มูลฝอย ของ อบต.ห้วยม้า ของ อบต.หว้ยมา้

รวม 1   โครงการ 40,000           

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4. ยทุธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอ้ม ผด. 02



แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั 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 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เปน็ค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอน 102,000        อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค. ถึง ก.ย.

สถานศึกษา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หว้ยมา้ ตามข้อบญัญัติฯ

ในระดับปฐมวัย อายุ 2-5 ป ีอตัรา ป ี2566

คนละ 1,700 บาท/คน/ป ีจ านวน 60 คน หนา้ 159

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร เปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 40,250          อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา พ.ค. ก.ค.

สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หว้ยมา้

ในระดับปฐมวัย อายุ 3-5 ป ี

1. ค่าหนงัสือเรียน 7,000            

2. ค่าอปุกรณ์การเรียน 7,000            

3. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน 10,500          

4. ค่ากจิกรรมพฒันาผู้เรียน 15,750          

ตามข้อบญัญัติฯ

ป ี 2566

หนา้ 159

3 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร จ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก 308,700        อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค. ถึง ก.ย.

สถานศึกษา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หว้ยมา้ ตามข้อบญัญัติฯ

อตัรามอืละ 21 บาท/คน จ านวน 60 คน ป ี2566

จ านวน 245 วัน หนา้ 159

5. ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั 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. ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

4 โครงการอาหารเสริม (นม)   - จ่ายเปน็อาหารเสริม (นม) 122,000        อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค. ถึง ก.ย.
ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ตามข้อบญัญัติฯ
อบต.หว้ยมา้ ป ี2566

หนา้ 161

5 โครงการอาหารเสริม (นม)   - จ่ายเปน็อาหารเสริม (นม) 387,000        อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค. ถึง ก.ย.
ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ส าหรับนกัเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ตามข้อบญัญัติฯ

1. โรงเรียนบา้นหว้ยมา้ฯ ป ี2566
2. โรงเรียนปงฯ หนา้ 161
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ
4. โรงเรียนบา้นศรีสิทธิฯ์

6 โครงการประชุมผู้ปกครองนกัเรียน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 5,000            ศพด.อบต. กองการศึกษา พ.ค.

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หว้ยมา้ ประชุมผู้ปกครองนกัเรียน ตามข้อบญัญัติฯ

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.หว้ยมา้ ป ี2566

อบต.หว้ยมา้ หนา้ 158

7 ค่าจ้างเหมาพาหนะ รถรับ-ส่ง เด็กเล็ก  - เปน็ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพาหนะ 120,000        อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค. ถึง ก.ย.

และนกัเรียน รถรับ - ส่ง เด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ตามข้อบญัญัติฯ

อบต.หว้ยมา้ ป ี2566

 1. เด็กเล็กของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก หนา้ 157

ต าบลหว้ยมา้

 2. นกัเรียนโรงเรียนบา้นหว้ยมา้ฯ

 3. นกัเรียนโรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ



แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั 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. ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

8 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวันเด็กแหง่ชาติ  - จ่ายเปน็ค่าใช้จายในการด าเนนิการ 10,000          ศพด.อบต. กองการศึกษา ม.ค.

ตามโครงการวันเด็กแหง่ชาติ โดยจ่ายเปน็ ตามข้อบญัญัติฯ หว้ยมา้

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ือมด่ืม และ ป ี2566

ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ตามรายละเอยีดในโครงการ หนา้ 165

ระบไุว้

9 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงาน  - จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น 5,000            โรงเรียน กองการศึกษา ม.ีค.

นกัเรียน ค่าวิทยากร ,อาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ตามข้อบญัญัติฯ วัดทุ่งล้อมฯ

วัสดุอปุกรณ์ประกอบโครงการ เปน็ต้น ป ี2566

หนา้ 159

10 โครงการเยาวชนเข้มแข็งหา่งไกลยาเสพติด  - จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น 10,000          อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ม.ิย.

ค่าวิทยากร ,อาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ตามข้อบญัญัติฯ

วัสดุอปุกรณ์ประกอบโครงการ เปน็ต้น ป ี2566

หนา้ 164

11 โครงการทนุการศึกษาส าหรับเด็ก  - เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ฯ 100,000        อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ก.ค.
นกัเรียน นกัศึกษาและผู้ด้อยโอกาส มอบทนุการศึกษาส าหรับเด็ก นกัเรียน ตามข้อบญัญัติฯ

นกัศึกษาและผู้ด้อยโอกาส ในต าบลหว้ยมา้ ป ี2566
หนา้ 151

รวม 11   โครงการ 1,209,950    



แผนงานการศึกษา (เงนิอุดหนุนสว่นราชการ)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนนุอาหารโรงเรียนระดับประถม จ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวันนกัเรียน 798,000       รร.บา้นหว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค. ก.ย.
ศึกษาภายในพื้นที่ จ านวน 4 แหง่ ดังนี้ ตามข้อบญัญัติฯ ร.ร.บา้นปง
ส าหรับสนบัสนนุอาหารกลางวันนกัเรียน 1. โรงเรียนบา้นหว้ยมา้ ฯ ป ี2566 ร.ร.วัดทุ่งล้อม

2. โรงเรียนบา้นปง ฯ หนา้ 163 ร.ร.บา้นศรีสิทธิ์
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม ฯ
4. โรงเรียนบา้นศรีสิทธิ ์ฯ

2 โครงการค่ายภาษาองักฤษสู่อาเซียน  - อดุหนนุโรงเรียนาบา้นปง ฯ 30,000         โรงเรียน กองการศึกษา ม.ิย.
โรงเรียนบา้นปง ฯ เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตามข้อบญัญัติฯ บา้นปง ฯ

ป ี2566
หนา้ 162

3 โครงการพฒันาสู่ความเปน็เลิศด้านวิชาการ  - อดุหนนุโรงเรียนบา้นหว้ยมา้ฯ 30,000         โรงเรียน กองการศึกษา ก.ค.
โรงเรียนบา้นหว้ยมา้ ฯ เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตามข้อบญัญัติฯ บา้นหว้ยมา้ฯ

ป ี2566
หนา้ 162

4 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียน  - อดุหนนุโรงเรียนวัดทุ่งล้อม ฯ 30,000         โรงเรียน กองการศึกษา ก.ค.
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตามข้อบญัญัติฯ วัดทุ่งล้อม
โรงเรียนวัดทุ่งล้อมฯ ป ี2566

หนา้ 162

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



แผนงานการศึกษา (เงนิอุดหนุนสว่นราชการ)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5 โครงการเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farm)  - อดุหนนุโรงเรียนหว้ยมา้วิทยาคม 30,000         โรงเรียน กองการศึกษา ม.ิย.
เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ตามข้อบญัญัติฯ หว้ยมา้

ป ี2566 วิทยาคม
หนา้ 163

6 โครงการนกัเรียนดี ศรี มว.  -เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุโรงเรียนบา้นหว้ยมา้ 30,000         โรงเรียน กองการศึกษา ต.ค.
วิทยาคม ตามโครงการนกัเรียนดี ศรี มว. ตามข้อบญัญัติฯ หว้ยมา้
ตามหนงัสือโรงเรียนบา้นหว้ยมา้วิทยาคม ป ี2566 วิทยาคม

หนา้ 164

7 อดุหนนุศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  -เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุศูนย์การศึกษานอก 10,000         อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ต.ค.
(กศน.ต าบลหว้ยมา้) ตามโครงการพฒันา โรงเรียน (กศน.ต าบลหว้ยมา้) ตามโครงการ ตามข้อบญัญัติฯ
ศักยภาพการศึกษา พฒันาศักยภาพการศึกษาต าบลหว้ยมา้ ป ี2566

หนา้ 165

8 อดุหนนุสภาเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยมา้  -เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุสภาเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยมา้10,000         อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา พ.ค.
ต าบลหว้ยมา้ ตามโครงการสภาเด็กและเยาวชน ตามข้อบญัญัติฯ
ต าบลหว้ยมา้ ป ี2566

หนา้ 165

รวม 8   โครงการ 968,000      



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการประเพณีแหเ่ทยีนและถวาย  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 10,000         อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ก.ค.
เทยีนพรรษา แหเ่ทยีนและถวายเทยีนพรรษา เนื่องในวัน ตามข้อบญัญัติฯ

เข้าพรรษาของประชาชนต าบลหว้ยมา้ โดย ป ี2566
จ่ายเปน็ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสถานที่ หนา้ 191
ค่าวัสดุอปุกรณ์ ค่าสนาพธิี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
ที่จ าเปน็และเกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ฯลฯ

2 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทางพระพทุธ  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 10,000         อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา พ.ค.
ศาสนา (เข้าวัดปฏบิติัธรรมปลูกจิตส านกึ) ส่งเสริมวันส าคัญทางพระพทุธศาสนา ฯ ตามข้อบญัญัติฯ

ส าหรับประชาชน ผู้สูงอายุต าบลหว้ยมา้ ป ี2565
โดยจ่ายเปน็ ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร หนา้ 192
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ 

3 โครงการแข่งขันกฬีาสีต าบลหว้ยมา้  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 150,000       อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ม.ค.
สัมพนัธ์ต้านภยัยาเสพติด ประจ าป ี2566 แข่งขันกฬีาสีต าบลหว้ยมา้สัมพนัธ์ต้านภยัยาเสพติด ตามข้อบญัญัติฯ

ยาเสพติด เช่น ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน ป ี2566
และประกอบกจิกรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม หนา้ 190
ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุ อปุกรณ์
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดสถานที่ ค่าเคร่ืองเสียง

พ.ศ. 2566
โครงการ

พ.ศ. 2565

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ผด. 02



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566
โครงการ

พ.ศ. 2565

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ผด. 02

4 จัดซ้ือวัสดุกฬีา  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้อวัสดุกฬีา 20,000         อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ม.ิย.
ประจ าศูนย์กฬีาต าบลหว้ยมา้ ในการจัดซ้ือ ตามข้อบญัญัติฯ
ลูกฟตุบอล ลูกฟตุซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ป ี2566
ไมแ้บดมนิตัน ลูกขนไก ่ตาข่ายกฬีา เช่น หนา้ 190
ตาข่ายตะกร้อ เสนาตาข่ายกฬีา เช่น เสาตาข่าย
วอลเลย์บอล หว่งยาง เปตอง ฯลฯ

5 โครงการอนรัุกษสื์บสานภมูปิญัญาพื้นบา้น  -เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการ 10,000         อบต.หว้ยมา้ กองการศึกษา ม.ิย.
อนรัุกษสื์บสานภมูปิญัญาพื้นบา้น โดยจ่ายเปน็ ตามข้อบญัญัติฯ
ค่าวัสดุ อปุกรณ์ ค่าสัมมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ป ี2566
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และค่าจ้างเหมาอื่น ๆ หนา้ 193

6 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลหว้ยมา้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุสภาวัฒนธรรม 20,000         สภา กองการศึกษา ธ.ค.
ตามโครงการประเพณีตานกว๋ยสลาก ต าบลหว้ยมา้ ตามโครงการ ฯ ตามข้อบญัญัติฯ วัฒนธรรม

ป ี2566 ต าบลหว้ยมา้
หนา้ 193

7 อดุหนนุอ าเภอเมอืงแพร่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุอ าเภอเมอืงแพร่ 5,000           อ าเภอ อ.เมอืงแพร่ ก.พ.
ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตามโครงการ ฯ โดยแยกเปน็ ตามข้อบญัญัติฯ เมอืงแพร่
เพื่อขอรับเงินอดุหนนุขององค์กรปกครอง 2. งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ ฯ ป ี2566
ส่วนทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ หนา้ 191
พ.ศ. 2566



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ. 2566
โครงการ

พ.ศ. 2565

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีและศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ผด. 02

8 อดุหนนุอ าเภอเมอืงแพร่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุอ าเภอเมอืงแพร่ 5,000           อ าเภอ อ.เมอืงแพร่ พ.ค.
ตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ตามโครงการ ฯ โดยแยกเปน็ ตามข้อบญัญัติฯ เมอืงแพร่
เพื่อขอรับเงินอดุหนนุขององค์กรปกครอง 3. งานประเพณีไหว้พระพทุธโกศัย ป ี2566
ส่วนทอ้งถิ่น ประจ าปงีบประมาณ ศิริชัยศากยมนุ ีพระคู่บา้นคู่เมอืงแพร่ หนา้ 192
พ.ศ. 2566

9 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลหว้ยมา้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุสภาวัฒนธรรม 10,000         สภา กองการศึกษา เม.ย.
ตามโครงการงานท าบญุพระธาตุมา้ค้ า ต าบลหว้ยมา้ ตามโครงการ ฯ ตามข้อบญัญัติฯ วัฒนธรรม

ป ี2566 ต าบลหว้ยมา้
หนา้ 194

10 อดุหนนุสภาวัฒนธรรมต าบลหว้ยมา้ เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุสภาวัฒนธรรม 10,000         สภา กองการศึกษา ต.ค.
ตามโครงการประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ต าบลหว้ยมา้ ตามโครงการ ฯ ตามข้อบญัญัติฯ วัฒนธรรม

ป ี2566 ต าบลหว้ยมา้
หนา้ 194

รวม 10   โครงการ 250,000      



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างหอ้งน ้าสาธารณะ กอ่สร้างหอ้งน ้าสาธารณะ อบต.หว้ยมา้ 287,300       อบต.หว้ยมา้ กองช่าง ม.ค.
องค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

พื นที่ใช้สอย 15.00 ตารางเมตร ป ี2566
ตามแบบแปลนของ อบต.หว้ยมา้ก้าหนด หนา้ 174
สถานที่กอ่สร้าง ด้านหลังอาคาร อบต.หว้ยมา้
หมู่ที่ 11

2 โครงการกอ่สร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 กอ่สร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 14 200,000       หมู่ที่ 14 กองช่าง ม.ค.
ต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

พกิดั  E 631708, N 2013260 ป ี2566
หนา้ 174

3 โครงการกอ่สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ กอ่สร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ อบต.หว้ยมา้ 100,000       อบต.หว้ยมา้ กองช่าง ม.ค.
องค์การบริหารส่วนต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 4.20 เมตร ยาว 6.50 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

พร้อมมงุหลังคา ตามแบบแปลนและประมาณการ ป ี2566
ที่ อบต.หว้ยมา้ก้าหนด หนา้ 175

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 218,700       หมู่ที่ 1 กองช่าง ก.ค.
บา้นวังเย็น หมู่ที่ 1  ต้าบลหว้ยมา้ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า ตามข้อบญัญัติฯ

120.00 ตร.ม. ป ี2566
เร่ิมต้นพกิดั E 0629280, N 0201531 หนา้ 175
สิ นสุดพกิดั  E 0629895, N 02015429
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 22.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
77.00 ตร.ม.
เร่ิมต้นพกิดั E 0630428, N 0201063
สิ นสุดพกิดั  E 0630452, N 02015061

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00
เมตร หนา0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า
114.00 ตร.ม.
เร่ิมต้นพกิดั E 0629780, N 02015314
สิ นสุดพกิดั  E 0629895, N 02015429

5 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยฮุง 251,000       หมู่ที่ 2 กองช่าง ก.ค.

บ้านห้วยฮุง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ป ี2562

464.00 ตร.ม. หนา 176

เร่ิมต้นพกิดั E 0631253, N 02013885

สิ นสุดพกิดั  E 0631281, N 02013775



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

6 โครงการปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร ปรับปรุงผิวลูกรังเพื่อการเกษตร 250,200       หมู่ที่ 14 กองช่าง ม.ค.
หมู่ที่ 5 ต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.30 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า ป ี2566
2,043.00 ตร.ม. หนา้ 176
เร่ิมต้นพกิดั E 0633579, N 02015024
สิ นสุดพกิดั  E 0633438, N 02015057

7 โครงการกอ่สร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างถนนอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยหอย 125,400       หมู่ที่ 7 กองช่าง ก.ค.
บา้นหว้ยหอย หมู่ที่ 7  ต้าบลหว้ยมา้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 40.00 ตามข้อบญัญัติฯ

เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า ป ี2566
140.00 ตร.ม. หนา้ 177
เร่ิมต้นพกิดั E 0633754, N 02013898
สิ นสุดพกิดั  E 0633726, N 02013897
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00
เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า
75.00 ตร.ม.
สายทางเข้าบา้นนายอทุยั ช้านาญธรรม 
บา้นหว้ยหอย หมู่ที่ 7 ต้าบลหว้ยมา้ 



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

8 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิวลาดยาง กอ่สร้างถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟลัทติ์ก 251,600       หมู่ที่ 8 กองช่าง ก.ค.
แอสฟลัทติ์ก บา้นปง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 138.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า ป ี2566
564.00 ตร.ม. หนา้ 177
เร่ิมต้นพกิดั E 0633386, N 02015410
สิ นสุดพกิดั  E 0631110, N 02015787

9 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 250,600       หมู่ที่ 10 กองช่าง ต.ค. ก.ค.

เสริมเหล็ก บ้านปง หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

ต้าบลห้วยม้า หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ป ี2566

465.00 ตร.ม. หนา้ 178

สายทางเข้าปั้มน ้ามัน PT ถึง ทางเข้าบ้าน
นายสามารถ วิยะ บ้านปง หมู่ที่ 10
เร่ิมต้นพกิดั E 0633816, N 02014077

สิ นสุดพกิดั  E 0633760, N 0204205



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

10 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม้า 251,000       หมู่ที่ 11 กองช่าง ก.ค.

เสริมเหล็ก บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

ต้าบลห้วยม้า หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ป ี2566

464.00 ตร.ม. หนา้ 178

สายทางบริเวณบ้านนายชัชวาลย์ ม้าทอง
ถึง บ้านนายพนม บ้านห้วยม้า หมู่ที่ 11
เร่ิมต้นพกิดั E 0632136, N 02013346

สิ นสุดพกิดั  E 063223, N 02013274

11 โครงการปรับปรุงรั วลวดตาข่ายถัก ปรับปรุงรั วลวดตาข่ายถัก อบต.ห้วยม้า 200,000       อบต.หว้ยมา้ กองช่าง ก.ค.

(ล้อมสนามฟุตซอล อบต.ห้วยม้า) ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 29.50 ตามข้อบญัญัติฯ

เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ป ี2566

ยาว 32.00 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา้ 179

ยาว 30.00 เมตร

ที่ท้าการ อบต.หว้ยมา้

พกิดั  E 0632048, N 2014102



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

12 โครงการกอ่สร้างเสริมผิวลาดยาง กอ่สร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 230,000       หมู่ที่ 14 กองช่าง ก.ค.

แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 144 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ป ี2566

504.00 ตร.ม. หนา้ 179

เร่ิมต้นพกิดั E 631714, N 2013813

สิ นสุดพกิดั  E 631486, N 2013883

13 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทาง ปรับปรุงถนนลูกรังสายทางเพื่อการเกษตร 93,000         หมู่ที่ 7 กองช่าง ม.ค.

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.20 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า ป ี2566

504.00 ตร.ม. หนา้ 179

เร่ิมต้นพกิดั E 633678, N 2014019

สิ นสุดพกิดั  E 633374, N 2013815



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

14 โครงการติดตั งเคร่ืองสูบน ้าบาดาล ติดตั งเคร่ืองสูบน ้าบาดาลประปาหมู่บ้าน 99,000         หมู่ที่ 11 กองช่าง ม.ค.

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เปน็ไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื นฐาน ตามข้อบญัญัติฯ

1. งานติดตั งเคร่ืองสูบน ้าบาดาลประปา ป ี2566

(ปั๊มซับเมอร์ส) ขนาด 2 แรงมา้ 14 ใบพดั หนา้ 180

ระบบไฟฟา้ 3 เฟส จ้านวน 1 เคร่ือง พร้อมลงทอ่

สูบน ้าดิบพวีีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ ว (ชั น 3.5)

และสายไฟฟา้

2. งานติดตั งตู้ควบคุมการท้างานระบบสูบน ้า

(ตู้คอนโทรล) จ้านวน 1 ชุด พร้อมอาคารกนัฝน

1 หลัง

3. งานวางสายไฟฟา้ (สายเมนเข้าสู่ตู้คอนโทรล)

ความยาว 50.00 เมตร

4. งานวางทอ่พวีีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นื ว 

(ทอ่ส่งน ้าดิบเข้าสู่บอ่กรอง)ความยาว 50.00 เมตร

15 โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน วางท่อประปาหมู่บ้าน 133,700       หมู่ที่ 7 กองช่าง ม.ค.

หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหอย ยาว 615 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

เร่ิมต้นพกิดั E 633720, N 2013336 ป ี2566

สิ นสุดพกิดั  E 633437, N 2013569 หนา้ 181



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

16 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอร้องกวาง 20,000         หมู่ที่ 14 กองช่าง ส.ค.

อ้าเภอร้องกวาง หมู่ที่ 14 บ้านห้วยม้า 1. เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟา้ ตามข้อบญัญัติฯ

จ้านวน 3 เฟส ป ี2566

หนา้ 181

17 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอร้องกวาง 328,788       อบต.หว้ยมา้ กองช่าง ส.ค.

อ้าเภอร้องกวาง อบต.ห้วยม้า 1. ค่าเพิ่มขนาดหมอ้แปลงไฟฟา้ ตามข้อบญัญัติฯ

2. ค่าติดตั งมเิตอร์ประกอบ ซีที. ขนาด 150/5 ป ี2566

แอมป ์ระบ 3 เฟส 4 สาย หนา้ 181

18 อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้าเภอร้องกวาง 50,000         หมู่ที่ 5-8 กองช่าง ส.ค.

อ้าเภอร้องกวาง หมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 5 1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ ตามข้อบญัญัติฯ

(ไฟกิ่ง) บริเวณถนนสายหมู่ที่ 8 ถึง หมู่ที่ 5 ป ี2566

หนา้ 181



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชมุชน

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

19 อดุหนุนสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า อดุหนุนสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งล้อม 20,000         หมู่ที่ 9 ส้านกัปลัด ส.ค.

บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 9 ต้าบลห้วยม้า 1. เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุสถานสูีบน ้าด้วยไฟฟา้ ตามข้อบญัญัติฯ

หมู่ที่ 9 ต้าบลหว้ยมา้ ตามโครงการ ป ี2566

หนา้ 182

20 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 70,000         อบต.หว้ยมา้ส้านกัปลัด ส.ค.

ตลอดจนวัสดุรายการต่าง ๆ

รวม 20   โครงการ 3,430,288   



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต  - กอ่สร้างรางรินส่งน ้า คสล. เสริมเหล็ก 311,000       หมู่ที่ 3 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต้าบลหว้ยมา้ ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.10 เมตร ยาว 161.00 เมตร ป ี 2566
พกิดั E 0631041, N 02014490 หนา้ 195

2 โครงการงานขุดลอกล้าเหมอืงสาธารณะ ขุดลอกล้าเหมอืงสาธารณะ 251,000       หมู่ที่ 4 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
สายทุ่งดอน หมู่ที่ 4 ต้าบลหว้ยมา้ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 0.60 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

ยาว 48.00 เมตร ป ี 2566
เร่ิมต้นพกิดั E 0633415, N 02015156 หนา้ 196

สิ นสุดพกิดั  E 0633385, N 02015186

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.60 เมตร 

หนา 0.10 มตร ยาว 25.00 เมตร 
เร่ิมต้นพกิดั E 0633579, N 02015024
สิ นสุดพกิดั  E 0633438, N 02015057
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร
หนา 0.10 มตร ยาว 135.00 เมตร 
เร่ิมต้นพกิดั E 0633376, N 02016242
สิ นสุดพกิดั  E 0633234, N 02015960

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

3 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต  - กอ่สร้างรางรินส่งน ้า คสล. 251,000       หมู่ที่ 6 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.10 เมตร ยาว 166.00 เมตร ป ี 2566
พร้อมวางทอ่ ระบายน ้า ขนาด 0.06 เมตร หนา้ 196
พกิดั E 0631086, N 020148370

4 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต  - กอ่สร้างรางรินส่งน ้า คสล. แบบมฝีาปดิ 250,000       หมู่ที่ 9 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
เสริมเหล็ก แบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ
ต้าบลหว้ยมา้ หนา 0.10 เมตร ยาว 117.00 เมตร ป ี 2566

เร่ิมต้นพกิดั E 0631990, N 0213600 หนา้ 197
สิ นสุดพกิดั  E 0632043, N 0213578

5 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 เมตร 287,000       หมู่ที่ 12 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ต้าบลหว้ยมา้ หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 74.00 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

เร่ิมต้นพกิดั E 0633878, N 02015041 ป ี 2566
สิ นสุดพกิดั  E 0633821, N 0215131 หนา้ 197
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.06 เมตร สูง 0.08 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 67.00 เมตร
เร่ิมต้นพกิดั E 0633821, N 0215131
สิ นสุดพกิดั  E 0633722, N 0215150



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.แบบมฝีาปดิ 280,000       หมู่ที่ 13 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
แบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 13 ต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

เร่ิมต้นพกิดั E 0631990, N 0213600 ป ี 2566
สิ นสุดพกิดั  E 0632043, N 023578 หนา้ 198

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.แบบมฝีาปดิ 91,000         หมู่ที่ 6 กองช่าง เม.ย. ม.ิย.
แบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 6 ต้าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร ตามข้อบญัญัติฯ

หนา 0.10 เมตร ยาว 10.00 เมตร ป ี 2566
พกิดั E 0631146, N 02015377 หนา้ 198

รวม 7   โครงการ 1,721,000    



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั 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 โครงการกอ่สร้างทางขา้มคอนกรีต ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร 12,000        หมู่ที่ 2 กองชา่ง ก.ย.

หมู่ที่ 2 ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ สายทางถนนทางขา้มรางรินส่งน ้าทุ่งใหม่ (เงินสะสม)

จงัหวัดแพร่ ฝ่ังขวา หมู่ที่ 2

พกิดั E 0630318, N 02014309

2 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก หมู่ที่ 6 ชว่งที่ 1 บริเวณทศิเหนอืของถนน 30,000        หมู่ที่ 6 กองชา่ง พ.ย.

ต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมอืงแพร่ จงัหวัดแพร่ ขนาดยาว 21.00 เมตร สูง 1.00 เมตร (เงินสะสม)

ชว่งที่ 2 บริเวณทศิใต้ของถนน

ขนาดยาว 3.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

สายทางเลียบล้าน ้าแมห่ล่าย 

บริเวณบอ่น ้าซับ) หมู่ที่ 6

พกิดั E 0630943, N 0201519

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

บญัชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

กรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายหรือกรณีทีย่ังไมไ่ดก่้อหน้ีผูกพันไว้หรือไดก่้อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

3 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน  า ถนนเลียบ แหง่ที่ 1 ขนาดทอ่ Ø1.00 เมตร 178,000      หมู่ที่ 1,5,9 กองชา่ง พ.ย.

ล าน  าแมห่ล่าย หมู่ที่ 1, 5, 9 ต าบลหว้ยมา้ จ้านวน 13 ทอ่น (เงินสะสม)

จ านวน 6 แหง่ สายทางริมฝ่ังล้าน ้าแมห่ล่าย

บริเวณใกล้ประปาบา้นวังเยน็ หมู่ที่ 1

พกิดั E0630150, N2015275

แหง่ที่ 2  ขนาดทอ่ Ø1.00 เมตร

จ้านวน 13 ทอ่น 

สายทางริมฝ่ังล้าน ้าแมห่ล่าย

บริเวณทศิเหนอืวัดวังเยน็ หมู่ที่ 1

พกิดั E0630622, N2015230

แหง่ที่ 3  ขนาดทอ่ Ø 1.00 เมตร

จ้านวน 10 ทอ่น 

สายทางริมฝ่ังล้าน ้าแมห่ล่าย

บริเวณล้ารางสาธารณะบา้นทุ่งล้อม

หมู่ที่ 9

พกิดั E0631187, N2015204

แหง่ที่ 4 ขนาดทอ่ Ø 0.60 เมตร

จ้านวน 6 ทอ่น 



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

สายทางริมฝ่ังล้าน ้าแมห่ล่าย

บริเวณที่นา นางวรรณนา แต้สุจติ

พกิดั E0631848, N2015076

แหง่ที่ 5  ขนาดทอ่ Ø1.00 เมตร

จ้านวน 22 ทอ่น 

สายทางริมฝ่ังล้าน ้าแมห่ล่าย

ล้ารางสาธารณะบริเวณใกล้บา้น

บา้นนายเสมยีน ประเสริฐสุข หมู่ที่ 5

พกิดั E0632212, N2015188

แหง่ที่ 6  ขนาดทอ่ Ø0.60 เมตร

จ้านวน 6 ทอ่น 

สายทางริมฝ่ังล้าน ้าแมห่ล่าย

บริเวณที่นายกยุ ทนนัชยั  หมู่ที่ 5

พกิดั E0632078, N2015172

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,550.00 เมตร 5,621,900   หมู่ที่ 8 กองชา่ง ต.ค.
สายปง-เสลียม หมู่ที่ 8 บา้นปง หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 

10,200.00 ตารางเมตร เงินอดุหนนุระบุ
วัตถปุระสงค์/
เฉพาะกจิ



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

5 โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 598.00 เมตร 947,000      หมู่ที่ 8 กองชา่ง ต.ค.
แอสฟลัทติ์ก บา้นปง หมู่ที่ 8 หนา 0.05 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 

2,332.20 ตารางเมตร เงินอดุหนนุระบุ
วัตถปุระสงค์/
เฉพาะกจิ

ป ี2565

6 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หอ้งเกบ็ของด้านหลัง 227,000      อบต.หว้ยมา้ กองชา่ง ต.ค.
หอ้งเกบ็ของด้านหลังอาคารที่ท าการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร 

จ านวนพื นที่ใชส้อย 24.00 ตารางเมตร
พกิดั  E 0632061, N 2014104

7 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 164,000      หมู่ที่ 3 กองชา่ง ต.ค.

บา้นหว้ยมา้ หมู่ที่ 3 หนา 0.15 เมตร ยาว 25.00 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 75.00 ตร.ม.

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว บริเวณบา้นนางใย บญุชมุ ถงึบา้นนางใหม ่เยน็จติร

กอ่นสิ นปงีบประมาณ เร่ิมต้นพกิดั E 0631693, N 02014060

สิ นสุดพกิดั E 0631700, N 02014056

สายที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 26.00 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 91.00 ตร.ม.

บริเวณบา้นนางสายใจ เอกจติร ถงึ

บา้นนายอนสุรณ์ แสนเสมอ

เร่ิมต้นพกิดั E 0631656, N 02014072

สิ นสุดพกิดั E 0631755, N 02014056



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

สายที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร ยาว 36.00 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 126.00 ตร.ม.

บริเวณบา้นนางปราน ีเอกจติร ถงึ

บา้นนางละออ เอกจติร

เร่ิมต้นพกิดั E 0631599, N 02014086

สิ นสุดพกิดั E 0631595, N 02014052

7 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิวลาดยาง ชว่งที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 250,000      หมู่ที่ 7 กองชา่ง พ.ย.

แอสฟลัทติ์ก หมู่ที่ 7 ยาว 95.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 332.50 ตร.ม.

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 0633751, N 02019792

กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั E 0633791, N 02013759

ชว่งที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร

ยาว 74.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 259.00 ตร.ม.

เร่ิมต้นพกิดั E 0633753, N 02013758

สิ นสุดพกิดั E 0633686, N 02013769

ชว่งที่ 3 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร

ยาว 61.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 170.80 ตร.ม.

เร่ิมต้นพกิดั E 0633765, N 02013800

สิ นสุดพกิดั E 0633808, N 02013793 



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

8 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิวลาดยาง ชว่งที่ 1 259,000      หมู่ที่ 9 กองชา่ง พ.ย.

แอสฟลัทติ์ก  หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3.80 เมตร หนา 0.04 เมตร

ยาว  35.00 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว 133.00 ตารางเมตร

กอ่นสิ นปงีบประมาณ เร่ิมต้นพกิดั E 0632130, N 023520

สิ นสุดพกิดั E 062067, N 02013520

ชว่งที่ 2

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

ยาว  169.00 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า

676.00 ตารางเมตร

เร่ิมต้นพกิดั E 063061, N 02135326

สิ นสุดพกิดั E 0634097, N 0201333

9 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิวลาดยาง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 218,700      หมู่ที่ 13 กองชา่ง ธ.ค.

แอสฟลัทติ์ก  หมู่ที่ 13 ยาว 188.00 เมตร หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า

564.00 ตารางเมตร

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 061975, N 02013615

กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั E 062158, N 02013571



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

10 โครงการกอ่สร้างถนนเสริมผิวลาดยาง ชว่งที่ 1 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 250,000      หมู่ที่ 14 กองชา่ง ธ.ค.

แอสฟลัทติ์ก  หมู่ที่ 14 ยาว 60.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 210.00 ตร.ม.

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 0632130, N 023520

กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั E 062067, N 02013520

ชว่งที่ 2 ขนาดกว้าง 3.90 เมตร

ยาว 100.00 เมตร หนา 0.04 เมตร 

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 390.00 ตร.ม.

เร่ิมต้นพกิดั E 063061, N 0213560

สิ นสุดพกิดั E 062006, N 02013375

11 โครงการกอ่สร้างราวกนัตก หมู่ที่ 10 กอ่สร้างราวกนัตก 41,000        หมู่ที่ 10 กองชา่ง ต.ค.

ขนาดสูง 0.60 เมตร ยาว 5.00 เมตร

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว จ้านวน 12 แผง

กอ่นสิ นปงีบประมาณ บริเวณล้าเหมอืงหลวง

ขา้งศาลาหมู่บา้น



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน
ล าดบั รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ
หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

12 โครงการเปล่ียนถงัประปา พร้อมปั้มน  า จดัซื อถงัเกบ็น ้าไฟเบอร์กลาส 45,700        หมู่ที่ 4 กองชา่ง ต.ค.

หมู่ที ่4 และปั้มน ้า

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว

กอ่นสิ นปงีบประมาณ
13 โครงการวางทอ่ประปาหมู่บา้น วางทอ่ประปาหมู่บา้น ความยาว 372.00 246,500      หมู่ที่ 2 กองชา่ง ต.ค.

หมู่ที ่2 เมตร  งานวางทอ่ PVC Ø 4"

งานวางทอ่ PVC Ø 1"

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 0630906, N 0214284

กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั E 0631243, N 02014287

รวม 20   โครงการ 8,490,800   



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้าคอนกรีต ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร 252,000       หมู่ที่ 1 กองช่าง ต.ค.

เสริมเหล็ก แบบมฝีาปดิ หมู่ที่ 1 ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร 

ยาว 117.00 เมตร

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว สายบา้นนายสมบติั ณ. อิ่น ถึง

กอ่นสิ นปงีบประมาณ บา้นนางสมปาน  อนิเกดิ

เร่ิมต้นพกิดั E 0630753, N 0215008

ส้ินสุดพกิดั E 060572, N 02014584

2 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 250,000       หมู่ที่ 6 กองช่าง ต.ค.

เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 6 ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

ยาว 183.00 เมตร 

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว พกิดั E 0631041, N 0214490

กอ่นสิ นปงีบประมาณ

3 โครงการกอ่สร้างแนวปอ้งกนัตล่ิงพงั กอ่สร้างแนวปอ้งกนัตล่ิงพงั 398,000       หมู่ที่ 8 กองช่าง ต.ค.

หมู่ที่ 8 ต าบลหว้ยมา้

ขนาด ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว บริเวณหลังวัดพงชัย-โรงน้ าด่ืม

กอ่นสิ นปงีบประมาณ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2566

กรณีกันเงินหรอืขยายเวลาการเบกิจ่ายหรอืกรณีที่ยงัไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันไว้หรอืได้ก่อหน้ีผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปงีบประมาณ

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

4 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.80 เมตร 454,000       หมู่ที่ 10 กองช่าง ต.ค.
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 10 หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 214.00 เมตร

ล้าเหมอืงปา่
*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 0633597, N 2014542
กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั  E 0633419, N 0204496

งบประมาณ 461,000 บาท

5 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต กอ่สร้างรางรินส่งน ้า คสล. 207,000       หมู่ที่ 3 กองช่าง ต.ค.
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 80.00 เมตร
*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 0633597, N 2014542
กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั  E 0633419, N 0204496

งบประมาณ 207,000 บาท

6 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต กอ่สร้างรางรินส่งน ้า คสล. 85,000         หมู่ที่ 3 กองช่าง ต.ค.
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 0.60 เมตร สูง 0.60 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 17.00 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร

*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 47.00 เมตร
กอ่นสิ นปงีบประมาณ งบประมาณ 85,000 บาท



6.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบ

หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผด. 02

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

7 โครงการกอ่สร้างรางรินส่งน ้าคอนกรีต กอ่สร้างรางรินส่งน ้า คสล. 280,000       หมู่ที่ 5 กองช่าง ต.ค.
เสริมเหล็ก  หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร ยาว 80.00 เมตร
*กรณีได้กอ่หนี ผูกพนัไว้แล้ว เร่ิมต้นพกิดั E 0633597, N 2014542
กอ่นสิ นปงีบประมาณ สิ นสุดพกิดั  E 0633419, N 0204496

งบประมาณ 283,000 บาท



1.  ยทุธศาสตรด์้านการเมืองการปกครองและการบรหิารจัดการ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑ์ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 20,300        ส านกัปลัด สนง.ปลัด ม.ค.
ขนาด 15,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 15,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ตามข้อบญัญัติฯ ครุภณัฑ์ส านกังาน

ติดต้ังในหอ้งประชุมสภาฯ ป ี2566
มคุีณลักษณะพื้นฐานมรีายละเอยีด ดังนี้ หนา้ 136
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2564

2 จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) 11,800        ส านกัปลัด สนง.ปลัด เม.ย.
จ านวน 2 หลัง จ านวน 2 หลัง ตามข้อบญัญัติฯ ครุภณัฑ์ส านกังาน

คุณลักษณะพื้นฐานมรีายละเอยีด ดังนี้ ป ี2566
1. มมีอืจับชนดิบดิ หนา้ 136
2. มแีผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ
ส านกังบประมาณ ธันวาคม 2564

พ.ศ. 2566

ประเภทครุภณัฑ์

บญัชีจ านวนครภุณัฑ์ส าหรบัที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนด าเนินการงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผด. 02/1

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565



1.  ยทุธศาสตรด์้านการเมืองการปกครองและการบรหิารจัดการ
แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑ์ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 จัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 0.60 เมตร x จัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 0.60 เมตร x 36,000        ส านกัปลัด สนง.ปลัด ม.ค.

2.00 เมตร x 0.80 เมตร จ านวน 6 ตัว 2.00 เมตร x 0.80 เมตร จ านวน 6 ตัว ตามข้อบญัญัติฯ ครุภณัฑ์ส านกังาน

ป ี2566

หนา้ 136

รวม 3   รายการ 68,100       

ผด. 02/1

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566



2.  ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเกษตร

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑ์ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนงั 16,800        ส านกัปลัด สนง.ปลัด ก.พ.
ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง ตามข้อบญัญัติฯ ครุภณัฑ์ส านกังาน

ติดต้ังในหอ้งเกษตร อบต.หว้ยมา้ ป ี2566
มคุีณลักษณะพื้นฐานมรีายละเอยีด ดังนี้ หนา้ 200
เปน็ไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ส านกังบประมาณ
ธ.ค.-64

รวม 1   รายการ 16,800       

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ผด. 02/1



3. ยทุธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ รายละเอียดของครุภัณฑ์ (บาท) ด าเนินการ/ รับผิดชอบ

ประเภทครุภัณฑ์ หลกั ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 12 นิ้ว จัดซ้ือเคร่ืองตัดคอนกรีต ขนาด 12 นิ้ว 30,000        หอ้งกองช่าง กองช่าง ก.พ.
จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง เคร่ืองละ 30,000 บาท ตามข้อบญัญัติฯ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

มคุีณลักษณะพื้นฐานมรีายละเอยีด ดังนี้ ป ี 2566
1. ใช้ร่วมกบัเคร่ืองยนต์เบนซิน 9 Hp หนา้ 173
2. ใบตัดสามารถใช้ได้กบัใบตัดเพชร 
ขนาด 16 นิ้ว
3. ขนาดตัวเคร่ือง กว้าง 55 เซนติเมตร 
ยาว 82.00 เซนติเมตร สูง 93.00 เซนติเมตร

2 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 5,000          หอ้งกองช่าง กองช่าง ก.พ.
จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท ตามข้อบญัญัติฯ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เปน็ไปตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐาน ป ี 2566 หรืออเิล็กทรอนกิส์
1. มกี าลังไฟฟา้ขาออก (Output) ไมน่อ้ยกว่า หนา้ 174
800 VA (480 Watts)
2. สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไมน่อ้ยกว่า 15 นาที  
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านกังบประมาณ
เดือนพฤษภาคม 2564

รวม 2   รายการ 35,000       

ผด. 02/1

ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566


