
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.  เพ่ือยกระดับฝีมือของกลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตมากข้ึน

2.  เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรหลังฤดูเก็บเก่ียว

3.  เพ่ือพัฒนาสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน

4.  เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ฝึกอบรมอาชีพให้ราษฎร ฝึกอบรมอาชีพภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 50,000 อาคารเอนกประสงค์ กองสวัสดิการ

ราษฎรในต าบล จ านวน 50 คน

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ท่ี

แบบ ผด.02



8

ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการพาณิชย์

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือสารส้มคลอรีน (วัสดุอ่ืน) จัดซ้ือสารส้ม  คลอรีน 450,000 ระบบประปาหมู่ 1,3,8 ส านักปลัด

2 วัสดุประปา (วัสดุก่อสร้าง) จัดซ้ือวัสดุประปา  มาตรวัดน้ า ฯลฯ 200,000 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02



9

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ืออาหารเสริมนม  - นักเรียน จ านวน 92 คนๆ ละ 1,021,150 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

    7.82 บาท/วัน จ านวน 260 วัน ต าบลบ้านว่าน

 - นักเรียนโรงเรียนบ้านว่าน, โรงเรียนบ้านเป้า

   โรงเรียนบ้านแสนสุข,บ้านเป้า โรงเรียนคุรุศิษย์ฯ

   ,คุรุศิษย์วิทยา จ านวน 410 โรงเรียนบ้านแสนสุข

   คนๆ ละ 7.82 บาท จ านวน โรงเรียนบ้านว่าน

    260 วัน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

พ.ศ.2561
สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2560

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

แบบ ผด.02



 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับ  - อาหารกลางวันส าหรับนักเรียน 450,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านว่าน    92 คนๆ ละ 20 บาท 245 วัน

 - ค่าจัดการเรียนการสอน  - ค่าจัดการเรียนการสอน (2-5 ปี) 156,400 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   จ านวน 92 คนๆละ 1,700 บาท

 - ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท 56,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

   ค่าอุปกรณ์การเรียน คนะ 200

   บาท ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

  คนละ 300 ค่ากิจกรรมพัฒนา

  ผู้เรียนคนละ 430 บาท (3-5ปี)

  จ านวน 50 คน

10

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลบ้านว่าน อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 1,640,000 โรงเรียนบ้านว่าน กองการศึกษา

เพ่ือจัดหาอาหารกลางวัน นักเรียน จ านวน  410 คนๆ ละ โรงเรียนบ้านเป้า

20 บาท  จ านวน  200  วัน โรงเรียนบ้านแสนสุข

โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็ก เล่นเกมส์ 15,000 อาคารเอนกประสงค์ กองการศึกษา

พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561



ตอบค าถามชิงรางวัล ฯลฯ

5 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจเด็ก จัดกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ 3,000 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อนวัยเรียน เด็กก่อนจบการศึกษา เพ่ือกระตุ้น ต าบลบ้านว่าน กองการศึกษา

การเข้าศึกษาต่อในระดับปฐมวัย

เช่น  มอบประกาศนียบัตร กิจกรรม

การละเล่นต่างๆ ฯลฯ

6 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมตรวจสุขภาพฟัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการผู้เฒ่าเล่านิทาน จัดกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟัง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง

11

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวันไหว้ครู จัดกิจกรรมไหว้ครู - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แบบ ผด.02

สถานท่ีด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ท่ี
พ.ศ.2561



9 โครงการเย่ียมบ้าน ออกเย่ียมบ้านเด็กนักเรียนทุกคน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10 กิจกรรมผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา น าเด็กไปวัดในวันส าคัญทาง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พุทธศาสนา

12 โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน จัดมุมหนังสือให้เด็กได้อ่าน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

แบบ ผด.02

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



1.  เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัย

2.  เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังและระบายน้ าเสียได้สะดวก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 4,693,000 หมู่ 2 บ้านว่าน กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางด่วน คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,850

ท้องถ่ิน นค.ถ.83-002 สายทาง เมตร  หนา 0.05 เมตร 

บ้านว่านหมู่ 2 

2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 2,382,000 หมู่ 1 บ้านว่าน กองช่าง

คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน คอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 953

นค.ถ.83-003 สายทางบ้านว่าน เมตร  หนา 0.05 เมตร 

หมู่ 1

3 โครงการก่อสร้างทางข้ามล าห้วย ก่อสร้างทางข้ามล าห้วยผ้าอ้อม 261,700 หมู่ 4 บ้านล าดวน กองช่าง

ผ้าอ้อม หมู่ 4 บริเวณนานายโชค  สาเส่ียน ขนาด

กว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร วางท่อ

ระบายน้ า คสล.มอก.ช้ัน 3 Ø

1 เมตร 4 แถวๆละ 5 ท่อน รวม

20 ท่อน พร้อมยาแนวฝังกลบ

13

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนภายใน ก่อสร้างปรับปรุงถนนภายในหมู่ 6 306,000 หมู่ท่ี 6 บ้านโพนธาตุ กองช่าง

หมู่ 6 ด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 265  ม.

หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี คสล.ไม่

น้อยกว่า 1,060 ตรม.พร้อมตีเส้น

จราจรและติดต้ังป้ายโครงการ  

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อม 462,700 หมู่ท่ี 1 บ้านว่าน กองช่าง

หมู่ 1 บริเวณตลาดสดถึงสามแยก ฝาปิด กว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40 ม.

ประปา ยาว 139 ม.พร้อมขยายถนน คสล.

กว้าง 1.50 ม.ยาว 127 ม.หนา 

0.15 ม.และขยายถนนเช่ือมราง

ระบายน้ าเดิม พ้ืนท่ี คสล. 8 ตรม.

หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีถนน คสล.

ไม่น้อยกว่า 198.50 ตรม.งานร้ือท่อ

ส่งน้ าประปาและวางท่อส่งน้ า

ประปา พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

(ตามแบบแปลนและปริมาณงาน

ท่ี อบต.ก าหนด)

14

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการท่ี



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ 2 648,500 หมู่ 2  บ้านว่าน กองช่าง

หมู่ 2 เส้นสามแยกทาง คสล.จากสาม เส้นสามแยกทาง คสล.จากสามแยก  

แยกบ้านนางนารี  ดวงมาลา -ถนน บ้านนางนารี  ดวงมาลา -ถนน

ท่าบ่อบ้านผือ พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง ท่าบ่อบ้านผือ พร้อมฝาปิด กว้าง

0.30 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 332 ม.พร้อม 0.30 ม.ลึก 0.40 ม.ยาว 332 ม.พร้อม

ติดต้ังป้ายโครงการ ติดต้ังป้ายโครงการ (ตามแบบแปลน  
และ อบต.ก าหนด)

7 โครงการขุดลอกหนองลาด ขุดลอกหนองลาด ความลึกเฉล่ีย 1,308,000 หมู่ 8 บ้านเป้า กองช่าง

1.0 ม.(จากระดับดินเดิม) ปริมาณ

ดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลบ.ม.

พร้อมยกคันคูดินโดยรอบและขนดิน

ท้ิง (ตามแบบแปลนและปริมาณงาน

ท่ี อบต.ก าหนด)

8 ปรับปรุงถนนลูกรังทางล าเลียงเพ่ือ จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 5 83,200 หมู่ 5 บ้านผ าไผ กองช่าง

การเกษตร หมู่ 5 เส้นบ้านนายลอง โดยลงดินลูกรังปริมาณไมน้อยกว่า

ผงอ้วน ไปนานางนิวัฒน์  ภูม่ัง 1,000 ลบ.ม.ปรับตกแต่งเกล่ียให้

เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและ

ปริมาณงานท่ี อบต.ก าหนด)

15
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
สถานท่ีด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

ท่ี โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 7 208,100 หมู่ท่ี 7 บ้านกลางน้อย กองช่าง

ล าเลียงเพ่ือการเกษตร หมู่ 7 เส้น โดยลงดินลูกรังปริมาณไมน้อยกว่า

หนองดินไทย ไปหนองผือ 2,500 ลบ.ม.ปรับตกแต่งเกล่ียให้

เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและ

ปริมาณงานท่ี อบต.ก าหนด)

 
10 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังทาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 8 99,800 หมู่ 8 บ้านเป้า กองช่าง

ล าเลียงเพ่ือการเกษตร หมู่ 8 เส้น โดยลงดินลูกรังปริมาณไมน้อยกว่า

นานางช านาญ  ใจปานแก่น ไปนา 1,200 ลบ.ม.ปรับตกแต่งเกล่ียให้

นายเล่ือน  รางวงศ์ เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและ

ปริมาณงานท่ี อบต.ก าหนด)

11 โครงการลงหินลูกรัง หมู่ 3 ซอยบ้าน จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ 3 99,800 หมู่ 3 บ้านแสนสุข กองช่าง

นายทันทรัพย์ นามมันไปสุดซอย โดยลงดินลูกรังปริมาณไมน้อยกว่า

1,200 ลบ.ม.ปรับตกแต่งเกล่ียให้

เรียบร้อย (ตามแบบแปลนและ

ปริมาณงานท่ี อบต.ก าหนด)

แบบ ผด.02

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
2.  เพ่ือช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้มีฐานะยากจน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และเด็กด้อยโอกาส
3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรม
4.  เพ่ือประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมท้ังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการควบคุมและป้องกัน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและ 60,000 หมู่ 1 - 8 ส านักปลัด

โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ป้องกันโรค ยาฆ่าเช้ือ ทรายอะเบท

น้ ายาพ่นหมอกควัน

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดซ้ือวัคซีน เข็มฉีดยา 60,000 หมู่  1 - 8 ส านักปลัด

และขับเคล่ือนโครงการปลอดโรค ยาคุมก าเนิด
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

3 โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภัย 50,000 กู้ชีพกู้ภัย ส านักปลัด
งานการแพทย์ฉุกเฉินต าบลบ้านว่าน ฯลฯ ต าบลบ้านว่าน
(กู้ชีพกู้ภัย)

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนงบประมาณเพ่ือด าเนิน 160000 หมู่  1 - 8 ส านักปลัด

พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด.02

พ.ศ.2561



หมู่ท่ี 1 - 8 เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ โครงการตามพระราชด าริด้าน
พระราชด าริด้านสาธารณสุข สาธารณสุข
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการวันผู้สูงอายุ ฝึกอบรม รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 30,000 อาคารเอนกประสงค์ กองสวัสดิการ

ฯลฯ หมู่ 1-8

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือช่วย 20,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

อ านาจหน้าท่ี เหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย

3 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหนองคาย อุดหนุนงบประมาณ 10,000 กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ

แบบ ผด.02

พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2561
ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน
เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 งานประเพณีสงกรานต์ จัดขบวนแห่พระพุทธรูป 10,000 ระหว่างหมู่ 1 และ 2 กองการศึกษา

2 งานประเพณีบุญบ้ังไฟ จัดประกวดขบวนแห่ 60,000 สามแยกหมู่ 2 ถึง กองการศึกษา
จุดบ้ังไฟตามประเพณี ฯลฯ หน้า รพ.สต.

3 งานประเพณีลอยกระทง ประกวดกระทง 50,000 บริเวณลานหน้า กองการศึกษา
ประกวดนางนพมาศ ฯลฯ ท่ีท าการ อบต.

4 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่าใช่จ่ายโครงการส่งเสริม 10,000 อาคารเอนกประสงค์ กองการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เช่น ค่าวิทยากร

ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ

5 กิจกรรมวันพ่อ ท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร 30,000 บริเวณลานหน้า กองการศึกษา
ถวายพระราชสดุดี ท่ีท าการ อบต.

ท่ี

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2562



6 กิจกรรมวันแม่ ท าบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร 20,000 บริเวณลานหน้า กองการศึกษา
ถวายพระราชสดุดี ท่ีท าการ อบต.

7 กิจกรรมวันปิยมหาราช จัดซ้ือพวงมาลา 2,000 ท่ีว่าการอ าเภอท่าบ่อ กองการศึกษา
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระดับต าบล จัดแข่งขันกีฬาสากลและ 100,000 หมู่ท่ี 1-8 กองการศึกษา

กีฬาพ้ืนฐานภายในต าบล

จัดหาป้ายโครงการ เงินรางวัล

ค่าน้ าด่ืม ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ ฯลฯ

9 วัสดุกีฬา จ้ดซ้ือวัสดุกีฬา เช่น 90,000 หมู่ท่ี 1-8 กองการศึกษา

ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ฯลฯ

ท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด.02
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบัน จัดกิจกรรมถวายความ 30,000 อาคารเอนกประสงค์ ส านักปลัดฯ

พระมหากษัตริย์ จงรักภักดี ฯลฯ

แบบ ผด.02

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2562
ท่ี สถานท่ีด าเนินการ

พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,488,300 หมู่ 1 - 8 กองสวัสดิการ

2 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,342,600 หมู่ 1 - 8 กองสวัสดิการ

แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

ท่ี



3 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 132,000 หมู่ 1 - 8 กองสวัสดิการ

4 โครงการป้องกันและบรรเทา ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อุทกภัย 200,000 หมู่ 1 - 8 ส านักปลัด 

สาธารณภัย วาตภัย
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
โครงการ/กิจกรรมท่ี สถานท่ีด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2561



เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

1 โครงการ อบต.เคล่ือนท่ี จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ 10,000 หมู่ 1 - 8 ส านักปลัด

น้ าด่ืม ฯลฯ

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 100,000 หมู่ 1 - 8 ส านักปลัด

ยาเสพติด ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ

3 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทัน ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000 อาคารเอนกประสงค์ กองสวัสดิการ

รู้จักเล่ียง ไม่เส่ียงเอดส์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯลฯ
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แบบ ผด.02

โครงการ/กิจกรรม

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี สถานท่ีด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

2.  เพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.  เพ่ือสร้างทัศนียภาพและสถานท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในต าบลและใกล้เคียง

แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ค่าฝังกลบขยะเทศบางเมืองท่าบ่อ ค่าฝังกลบขยะ 360,000 เทศบาลเมืองท่าบ่อ ส านักปลัด

24

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด.02



แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 โครงการหน่ึงคน หน่ึงต้น หน่ึงฝน ปลูกต้นไม้ จ านวน 1000 ต้น 20,000 สวนสาธารณต าบล ส านักปลัดฯ

เพ่ือประชาชนชาวไทย ฯลฯ บ้านว่าน

โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2562
สถานท่ีด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2561
ท่ี

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.  เพ่ือจัดหาและปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

3.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซ้ือจัดจ้าง

4.  เพ่ือปรับปรุงทัศนียภาพของส านักงานให้ร่ืนรมย์สวยงาม

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ปากกา น้ ายาลบค าผิด กระดาษ 110,000 ส านักปลัด, กองคลัง ส านักปลัด

กรรไกร ฯลฯ กองคลัง

2 วัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษช าระ น้ ายาล้างห้องน้ า 40,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ

3 วัสดุก่อสร้าง ตะปู ไม้ต่างๆ ฯลฯ 20,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ หัวเทียน ฯลฯ 20,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน น้ ามันเบนซิน  น้ ามันดีเซล ฯลฯ 450,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

แบบ ผด.02

พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562



6 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ 70,000 ส านักปลัด, กองคลัง ส านักปลัด

กองคลัง
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุอ่ืน วัสดุอ่ืนท่ีไม่ได้ก าหนดไว้และ 20,000 ส านักปลัด ส านักปลัด

ไม่เข้าลักษณะและประเภทตาม

ระเบียบวิธีการงบประมาณ

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 5,000 กองคลัง กองคลัง

9 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี จัดท าแผนท่ีภาษี 50,000 หมู่ 1 - 8 ส านักปลัดฯ

กองคลัง

10 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตามท่ึ ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังตามท่ี 500,000 อบต.บ้านว่าน ส านักปลัด

กฎหมายก าหนด กฎหมายก าหนดตลอดจนค่าใช้จ่าย

ในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ท่ี
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ



หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
27

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

11 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 1,100,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
กองคลัง กองคลัง

12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 170,000 ส านักปลัด ส านักปลัด
ประโยชน์แก่องค์กรปครองส่วน เป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงาน กองคลัง กองคลัง

ท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง

เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

แบบ ผด.02

สถานท่ีด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562



13 โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร 10,000 ส านักปลัด ส านักปลัดฯ

พัฒนาต าบล ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง ถังดับเพลิง สายยาง ฯลฯ 20,000 อบต.บ้านว่าน ส านักปลัดฯ

แบบ ผด.02

พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ
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แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ปากกา น้ ายาลบค าผิด กระดาษ 20,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

กรรไกร ฯลฯ

2 วัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษช าระ น้ ายาล้างห้องน้ า 30,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

น้ ายาถูพ้ืน ฯลฯ

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ 20,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

พ.ศ.2562
ท่ี

แบบ ผด.02

พ.ศ.2561

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ



4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 50,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 70,000 กองการศึกษา กองการศึกษา

ประโยชน์แก่องค์กรปครองส่วน เป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงาน

ท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง

เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ปากกา น้ ายาลบค าผิด กระดาษ 20,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

กรรไกร ฯลฯ

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ 15,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สี พู่กัน ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 5,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.02

สถานท่ีด าเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562



4 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 20,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 40,000 กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการฯ

ประโยชน์แก่องค์กรปครองส่วน เป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงาน

ท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง

เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ปากกา น้ ายาลบค าผิด กระดาษ 20,000 กองช่าง กองช่าง

กรรไกร ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

แบบ ผด.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ฟิวส์ สายไฟ ฯลฯ 100,000 กองช่าง กองช่าง

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นซีดี เมาส์ ฯลฯ 20,000 กองช่าง กองช่าง

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สี พู่กัน ขาต้ังกล้อง ฯลฯ 5,000 กองช่าง กองช่าง

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน น้ ามันเบนซิน  น้ ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 5,000 กองช่าง กองช่าง

6 รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ จ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ 200,000 กองช่าง กองช่าง

7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 50,000 กองช่าง กองช่าง

ประโยชน์แก่องค์กรปครองส่วน เป็นกรณีพิเศษส าหรับพนักงาน

ท้องถ่ิน ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี งบประมาณ หน่วยงาน

แบบ ผด.02

พ.ศ.2561

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ท่ี
พ.ศ.2562

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  กิจกรรมและงบประมาณ



เกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) รับผิดชอบหลัก 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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 217,900 ส านักปลัด ส านักปลัด

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สมทบกองทุนประกันสังคม 174,230 ส านักปลัด ส านักปลัด

33
ท่ี โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย



ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ครุภัณฑ์การเกษตร

 - มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า  - มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 39,440 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

   3 เฟส ไฟ 380 v จ านวน 

   จ านวน 1 เคร่ือง พร้อม

   ตู้ควบคุมครบชุด

  - มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 แรงม้า 61,760 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

   1 เฟส ไฟ 220 v จ านวน 

   จ านวน 2 ชุด ละ 30,880 บาท 

   พร้อมตู้ควบคุมครบชุด

 - ป้ัมซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า  - ป้ัมซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรงม้า 35,490 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

   1 เฟส ไฟ 220 v  พร้อม

   ตู้ควบคุมครบชุด

 - เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง  - เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ชนิด 11,000 ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ

   มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ าได้ 450 ลิตร

   /นาที จ านวน 1 เคร่ือง
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ครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการรายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1

ท่ี



ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน 30,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

เทคโนโยยีสารสนเทศ DLTV จ านวน  1  ชุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านว่าน

รายละเอียดของครุภัณฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

สถานท่ีด าเนินการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ท่ี ครุภัณฑ์



35

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 ตู้เก็บเอกสาร  - ตู้เหล็ก 3 ล้ินชัก จ านวน 2 ตู้ 48,900 กองคลัง กองคลัง

 - ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้

 - ตู้เหล้กแบบกระจกบานเล่ือน

   2 บาน ขนาด 5 ฟุต จ านวน 5 ตู้

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2562

รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ

แบบ ผด.02/1

พ.ศ.2561

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ หน่วยงาน

(บาท) รับผิดชอบหลัก 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 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด 802,800 กองช่าง กองช่าง

เครือข่าย จ านวน 16 ชุด อุปกรณ์

ต่างๆ ตามมาตรฐานการติดต้ังและ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการแสดงผล

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านว่าน  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

แบบ ผด.02/1

รายละเอียดของครุภัณฑ์ สถานท่ีด าเนินการ
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