
 



   บญัชสีรปุจํานวนโครงการพฒันาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบรหิารสวนตาํบลหวยเขยง 

ยุทธศาสตรการพฒันา จํานวนโครงการ คดิเปนรอยละของ จํานวน คดิเปนรอยละของ หนวยงาน 

แผนงาน ที่จะดําเนนิการ โครงกํารทัง้หมด งบประมาณ งบประมําณทัง้หมด รบัผดิชอบหลกั 

1. ยทุธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพืน้ฐาน           

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15   4,764,900   กองชาง 

รวม 15 20.54 4,764,900 20.32   

2. ยทุธศาสตรดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม           

จารตีประเพณ ีและภูมิปญญาทองถ่ิน           

2.1 แผนงานการศาสนาและนันทนาการ 8   565,000   สํานักปลัด 

รวม 8 10.95 565,000 1.99   

3. ยทุธศาสตรดานการศกึษา           

3.1 แผนงานการศึกษา 16   11,316,527   สํานักปลัด 

รวม 16 21.91 11,316,527 39.89   

4. ยทุธศาสตรพฒันาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว           

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3   150,000   สํานักปลัด 

รวม 3 4.1 150,000 1.89   

5. ยทุธศาสตรพฒันาสงัคมอยูดีมีสขุ           

5.1 แผนงานสาธารณสุข 6 8.21 890,000 3.13 สํานักปลัด 

5.2 แผนงานสังคมสังเคราะห 3 4.11 7,468,800 26.32   

5.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6 8.21 300,000 1.05   

5.4 แผนงานสรางความสงบภายใน 5 6.84 350,000 1.23   

รวม 20 27.39 9,008,800 31.73   
 



             บญัชีสรปุจํานวนโครงการพฒันาทองถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ แบบ ผด. 01 

แผนการดาํเนนิงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบรหิารสวนตาํบลหวยเขยง 

ยุทธศาสตรการพฒันา จํานวนโครงการ คดิเปนรอยละของ จํานวน คดิเปนรอยละของ หนวยงาน 

แผนงาน ที่จะดําเนนิการ โครงกํารทัง้หมด งบประมาณ งบประมําณทัง้หมด รบัผดิชอบหลกั 

6 ยุทธศาสตรพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่ง           

แวดลอม           

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.36 100,000 0.35 กองชาง 

6.2 แผนงานการเกษตร 2 2.73 200,000 0.71 สํานักปลัด 

รวม 3 4.09 300,000 1.06   

7. ยทุธศาสตรพฒันาดานบริหารจัดการและ           

บริการ           

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 10.95 2,593,400 7.97 สํานักปลัด 

รวม 10 10.95 2,593,400 7.97   

รวมทั้งสิน้ 75 100 28,698,627 100   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการติดตั้งปมน้ําไฟฟาพรอม วางทอเหล็กอาบสังกะสี 880,000 หมูที่ 1 กองชาง

วางทอเมนตประปา หมูที่ 1 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4นิ้ว 

ระยะทางไมอยกวา 690 ม.

ตามแบบ อบต .หวยเขยง

กําหนด

2 โครงการขยายไหลทาง คสล . ขยายถนน คสล . กวาง 372,000 หมูที่ 2 กองชาง

หมูที่ 2 1.00 ม. หนา 0.15 ม.

พรอมรางยู คสล.ยาว 241

ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

255 ตารางเมตร ตามแบบ

อบต.หวยเขยง กําหนด

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา สรางทางระบายน้ํา คสล . 283,000 หมูที่ 3 กองชาง

ซอย 1 บานปาหลา  หมูที่ 3 ขนาดกวาง 1 เมตร ความ

ยาวไมนอยกวา 222 เมตร

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตามแบบ อบต .หวยเขยง

กําหนด

4 โครงการกอสรางถนน คสล . กอสรางถนน คสล. ขนาด 500,000 หมูที่ 4 กองชาง

ซอยบานปานุ หมูที่ 4 กวาง 4 เมตร ยาว 145 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 580 เมตร

ตามแบบ อบต.หวยเขยง

กําหนด

5 โครงการกอสรางถนน คสล . กอสรางถนน คสล. ขนาด 500,000 หมูที่ 5 กองชาง

ทางไปพัสดุกลาง  หมูที่ 5 กวาง 4 เมตร ยาว 145 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 580 เมตร

ตามแบบ อบต.หวยเขยง

กําหนด
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ 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 โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิดร กอสรางบล็อกคอนเวิดร 317,000 หมูที่ 6 กองชาง

ซอยบานนางมาริสา หมูที่ 6 ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร

ขนาด 2 ชองทาง ตามแบบ

อบต.หวยเขยงกําหนด

7 โครงการกอสรางถนน คสล . สาย กอสรางถนน คสล. ขนาด 500,000 หมูที่ 7 กองชาง

สํานักสงฆบานเตาถาน - อางเก็บ กวาง 4 เมตร ยาว 145 

น้ํา หมูที่ 7 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา

580 ตารางเมตร ตามแบบ

อบต.หวยเขยงกําหนด

8 โครงการกอสรางแทงคกักเก็บน้ํา กอสรางแทงคกักเก็บน้ํา 794,000 หมูที่ 8 กองชาง

คสล. พรอมวางทอเมนตประปา ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร

หมูที่ 8 วางทอเมนตเหล็กอาบสังกะ

สี เสนผาศูนยกลาง 3 นิ้ว

ยาว 822 เมตร ตามแบบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.หวยเขยง กําหนด

9 คาจางออกแบบ รับรองแบบให เพื่อจายเปนคาออกแบบ รับ 350,000 ตําบลหวยเขยง กองชาง

แกเอกชนจัดทํารูปแบบการ รองแบบหรือจางเอกชน  จัด

กอสราง ทํารูปรายการโครงการ

กอสราง ของ อบต.หวยเขยง

10 โครงการบริหารจัดการขยะมูล เพื่อจายเปนคาดําเนินโครง 100,000 ตําบลหวยเขยง กองชาง

ฝอยตามแนวทาง จังหวัดสะอาด การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยตามแนวทางจังหวัด

สะอาด 

11 จัดซื้อตูเหล็ก 10 ลิ้นชัก ตูเหล็กขนาด 10 ลิ้นชัก 4,900 สํานักงาน กองชาง

ความหนาไมนอยกวา 0.4 อบต.หวยเขยง

มิลลิเมตร ขนาดตูไมนอย

กวา 30x44x93 ซม.
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 จัดซื้อตูเก็บเอกสาร 5 ลิ้นชัก ตูเหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 5,500 สํานักงาน กองชาง

5 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา อบต.หวยเขยง

70x35x85 เซนติเมตร

13 จัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม เครื่องตัดแตงกิ่งไม แรงมา 9,500 สํานักงาน กองชาง

ไมนอยกวา 0.9 แรงมา อบต.หวยเขยง

2 จังหวะ ใบมีด 2 ดาน

ใบมีดยาว 600 มม.

14 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต เลื่อยยนต ขนาด 2 แรง 24,000 สํานักงาน กองชาง

2 จังหวะ ขนาดบารเลื่อย อบต.หวยเขยง

11.5 นิ้ว จํานวน 3 ตัว

15 จัดซื้อกลองวัดระดับอัตโนมัติ กลองวัดระดับอัตโนมัติ 48,000 สํานักงาน กองชาง

กําลังขยาย 32 เทา พรอม อบต.หวยเขยง

ขาตั้งกลองอลูมิเนียม
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 จัดซื้อไมสตาฟอลูมิเนียม ไมสตาฟอลูมิเนียมแบบชัก 6,500 สํานักงาน กองชาง

ขนาดยาว 7 เมตร อบต.หวยเขยง

13 จัดซื้อลอวัดระยะชนิดเดินตาม ซื้อลอวัดระยะชนิดเดินตาม 18,000 สํานักงาน กองชาง

วัดระยะทางไดถึง 9 ลาน อบต.หวยเขยง

เมตร มีเข็มชี้จุดเริ่มตนการ

วัด

14 จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอรใยแกว จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร 2,500 สํานักงาน กองชาง

ใยแกว ขนาดกวาง 13 ซม. อบต.หวยเขยง

ความยาว 50 ม.

15 จัดซื้อตอมพิวเตอรโนตบุก จัดซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร 50,000 สํานักงาน กองชาง

โนตบุก i7 core RAM 8 อบต.หวยเขยง

GB ฮารดดิส 1 TB จอภาพ

ขนาดไมนอยกว 15.6 นิ้ว
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2. ยุทธศาสตรศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ 10,000 อําเภอทองผาภูมิ สํานักปลัด

อนุรักษศิลปจารีต ประเพณีฯ พิธี ของอําเภอทองผาภูมิ

17 อุดหนุนโครงการจัดงานวันผลไม อุดหนุนโครงการจัดงานวัน 30,000 อําเภอทองผาภูมิ สํานักปลัด

และสืบสานประเพณีลานบาน ผลไมและสืบสานประเพณี

ลานวัฒนธรรม ลานบาน ลานวัฒนธรรม

18 อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห อุดหนุนโครงการจัดงาน 20,000 อําเภอทองผาภูมิ สํานักปลัด

สะพานขามแมน้ําแคว สัปดาหขามแมน้ําแคว

19 โครงการแขงขันกีฬาของเด็ก และ จายเปนคาจัดสถานที่ คา 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

เยาวชน และประชาชนตําบล ตอบแทนคณะกรรมการ

หวยเขยง คาถวยรางวัล และอื่นๆตาม

ที่ระบุในโครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

2. ยุทธศาสตรศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 สนับสนุนการแขงขันกีฬาใน คาดําเนินโครงการแขงขัน 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตําบลหวยเขยง กีฬา เชน คาตอบแทนคณะ

กรรมการ คาอาหาร เครื่องดื่ม

คาวัสดุตางๆ ตามที่ระบุใน

โครงการ

21 อุดหนุนการจัดกิจกรรมจัดการ คาดําเนินโครงการสนับสนุน 5,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

แขงขันกีฬา และนันทนาการเพื่อ การแขงขันกีฬา เชนคาตอบ

สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี คาอาหาร คาถวยรางวัล

จังหวัดกาญจนบุรี คาอุปกรณ และวัสดุตางๆ

22 คาใชจายจัดงานสืบสานงาน คาจัดงานสืสานงานประ 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ประเพณี เพณี เชน วันสงกรานต

วันผูสูงอายุ วันลอยกระทง

ฯลฯ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

2. ยุทธศาสตรศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 คาจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญตางๆ คาจางจัดงานรัฐพิธีและวัน 250,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

สําคัญตางๆ 

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

24 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 201,287 ศพด.จํานวน สํานักปลัด

ใหแก ศพด. จํานวน 99 คน ในอัตราคนละ 3 แหง

7.82 บาท จํานวน 260 วัน

25 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรใหนักเรียนของโรง 2,998,970 โรงเรียน สํานักปลัด

ใหแก โรงเรียนสังกัด สพฐ. เรียน 8 แหง จํานวน 8 แหง

1,475 คน จํานวน 260วัน

26 โครงการอาหารกลางวันของ ศพด. จัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 485,100 ศพด. จํานวน สํานักปลัด

จํานวน 99 คน ในอัตรามื้อ 3 แหง

ละ 20 บาท จํานวน 245

วัน

27 อุดหนุนคาอาหารกลางวันนักเรียน จัดสรรใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5,900,000 โรงเรียน สํานักปลัด

สังกัด สพฐ จํานวน 1,475 คนในอัตรา 8 แหง

มื้อละ 20 บาท  จํานวน 

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563



 

 

 

 

 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200 วัน

28 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ จัดสรรใหสําหรับเด็กปฐมวัย 111,870 ศพด. สํานักปลัด

บริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ, อายุ3-5 ป ในศูนยพัฒนาเด็ก จํานวน 3 แหง

เครื่องแบบนักเรียน) เล็ก อัตราคนละ 200บาท/

ป อัตราคนละ 430 บาท/ป

29 คาบํารุงรักษาและซอมแซม จายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน 360,000 ศพด. กองชาง

หรือครุภัณฑ ไดแก เครื่องเลน จํานวน 3 แหง

โตะ เกาอี้ ฯลฯ ที่อยูในความ

รับผิดชอบของ อบต.

30 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จายเปนคาจัดซื้อวัสดุงาน 50,000 ศพด. สํานักปลัด

บานงานครัว ของ ศพด. จํานวน 3 แหง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 อุดหนุนโครงการจางครูผูสอน อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนสมาคมฯ สํานักปลัด

โรงเรียนสมาคมฯ เรียนสมาคมฯ

32 อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนาการ อุดหนุนโครงการสงเสริมพัฒนา 96,000 โรงเรียนบานไร สํานักปลัด

ดานรางกายสําหรับปฐมวัยโรงเรียน ดานรางกายสําหรับปฐมวัย

บานไร โรงเรียนบานไร

33 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากร อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนคุรุสภา สํานักปลัด

เพื่อการศึกษาโรงเรียนคุรุสภา เรียนคุรุสภา

34 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากร อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนบาน สํานักปลัด

เพื่อการศึกษาโรงเรียนบานทามะ เรียนทามะเดื่อ ทามะเดื่อ

เดื่อ

35 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากร อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนบาน สํานักปลัด

เพื่อการศึกษาโรงเรียนบานประไม เรียนบานประจําไม ประจําไม

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

3. ยุทธศาสตรดานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

36 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากร อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนบาน สํานักปลัด

เพื่อการศึกษาโรงเรียนบานปากลํา เรียนทามะเดื่อ ปากลําปล็อก

ปล็อก

37 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากร อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนบาน สํานักปลัด

เพื่อการศึกษาโรงเรียนบานไรปา เรียนบานไรปา ไรปา

38 อุดหนุนโครงการสรรหาบุคลากร อุดหนุนคาจางครูผูสอนโรง 135,000 โรงเรียนบาน สํานักปลัด

เพื่อการศึกษาโรงเรียนบานหวย เรียนบานไรปา ไรปา

เขยง

39 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ จายเปนการจัดการเรียนการ 168,300 ศพด. สํานักปลัด

บริหารสถานศึกษา (รายหัว) สอนสําหรับศูนยเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

4. ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห จายเปนเงินอุดหนุนอําเภอ 20,000 จังหวัด สํานักปลัด

สะพานขามแมน้ําแคว ทองผาภูมิ ตามโครงการจัด กาญจนบุรี

งานสัปดาหขามแมน้ําแคว

41 อุดหนุนโครงการงานวันผลไมและ จายเปนเงินอุดหนุนอําเภอ 30,000 อําเภอทองผาภูมิ สํานักปลัด

สืบสานประเพณี ลานบานลาน ตามโครงการงานวันผลไม

วัฒนธรรม ลานบานลานวัฒนธรรม

42 โครงการเสนทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ จายเปนคาใชจายโครงการเสน 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตําบลหวยเขยง ทางทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ไดแก

คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร

คาจัดกิจกรรม และอื่นๆตามที่

ระบุในโครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43 โครงการติดตอนําโดยแมลงที่ 5.1.7 จายเปนคาแรง คาน้ํามัน 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

อําเภอทองผาภูมิ สําหรับฉีดพนสารเคมี และอื่นๆ

44 โครงการรณรงคควบคุมโรคไขเลือดออกจายเปนคาจัดซื้อสารเคมี คาจาง 500,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

เหมาฉีดสารเคมี คาน้ํามันเชื้อ

เพลิง และอื่นๆตามระบุใน

โครงการ

45 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน จายเปนคาจัดสถานที่ คาวิทยากร 60,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

โรงเรียนและชุมชน คาอาหาร และเครื่องดื่ม ตามที่ระบุ

ในโครงการ

46 โครงการณะรงคลดการติดเอดสจากแม จายเปนคาวิทยากร คาอาหารและ 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

สูลูก เครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47 โครงการรณรงคใหความรูดานโภชนา จายเปนคาวิทยากร คาอาหารและ 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

การและสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เครื่องดื่ม ตามที่ระบุในโครงการ

48 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จายเปนคาซื้อวัคซีน และอุปกรณ 180,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

จากโรคพิษสุนัขบา ฉีดสุนัข คาจางคนฉีด และอื่นๆใน

โครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยัง 5,488,800 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ชีพผูสูงอายุ ในตําบลหวยเขยง

50 เบี้ยยังชีพคนพิการ จายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยัง 1,920,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ชีพคนพิการ ในตําบลหวยเขยง

51 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จายเปนเงินสงเคราะหเพื่อการยัง 60,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ชีพผูปวยเอดส ในตําบลหวยเขยง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

52 โครงการฝกอบรมพัฒนาอาชีพตําบล เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ คา 30,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

หวยเขยง เครื่องดื่ม คาวิทยากร และอื่นๆ

ตามโครงการ

53 โครงการกีฬาตอตานยาเสพติดภายใน จายเปนคาอุปกรณกีฬา คาจัด 160,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตําบลหวยเขยง สถานที่ คาถวยรางวัล และอื่นๆ

ตามระบุในโครงการ

54 โครงการจัดเวทีประชาคม จายเปนคาจัดเวทีประชาคม คา 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

วัสดุ คาปายประชาสัมพันธ และ

อื่นๆตามที่ระบุในโครงการ

55 อุดหนุนโครงการบริหารอํานวยการ อุดหนุนโครงการบริหารอํานวยการ 40,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ศูนยประสานการปฏบิติการรวม และ ศูนยประสานการปฏบิติการรวม 

อํานวยความสะดวกแกประชาชนของ และ อํานวยความสะดวกแก

อปท. ระดับอําเภอ ประชาชนของอปท. ระดับอําเภอ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

56 อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทองผาภูมิ อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอทองผาภูมิ 15,000 อําเภอ สํานักปลัด

ในการชวยเหลือ สาธารณะกุศล ทองผาภูมิ

แกประชาชนทั่วไป

57 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดกาญจน 5,000 จังหวัด สํานักปลัด

บุรี ในการชวยเหลือ สาธารณกุศล กาญจนบุรี

แกประชาชนทั่วไป

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

58 โครงการ 7 วันอันตรายชวงเทศกาล จายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตางๆ คาตอบแทนผูอยูเวร ฯลฯ

ตามที่ระบุในโครงการ

59 โครงการปองกันและรักษาความปลอด จายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงผูปฏิบัติการฯลฯ

ตามที่ระบุในโครงการ

60 โครงการศูนยปองกันภัยฝายพลเรือน จายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตางๆ คาปฏิบัติงานของ อพปร.

ฯลฯ ตามที่ระบุในโครงการ

61 โครงการอบรมดับไฟปาตําบลหวยเขยง จายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 50,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตางๆ คาวิทยากร อาหารเครื่องดื่ม

ฯลฯ ตามที่ระบุในโครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุข

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

62 โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครปอง จายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

กันภัยฝายพลเรือน ตางๆ คาวิทยากร อาหารเครื่องดื่ม

ฯลฯ ตามที่ระบุในโครงการ

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563



 

 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

63 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จายเปนคาปาย คาวัสดุอุปกรณ 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

ตามแนวทาง จังหวัดสะอาด ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม

ฯลฯ ตามที่ระบุในโครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 
 

 

 

 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

64 โครงการประเพณีปลูกตนไมตําบล จายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คา 10,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

หวยเขยง อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุตาม

โครงการ

65 โครงการสรางแหลงอาหารสัตวปา จายเปนคาจัดเตรียมสถานที่ คา 100,000 ตําบลหวยเขยง สํานักปลัด

(รักน้ํา รักปา รักแผนดิน ฯ ) อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุตาม

โครงการ

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 จัดซื้อชั้นเก็บแฟมเหล็ก 40 ชอง จัดซื้อชั้นเหล็กลอเลื่อน 40 ชอง มี 26,000 สํานักงาน กองคลัง

แผนกั้นดานใน สามารถถอดออกได อบต.หวยเขยง

จํานวน 4 ตู

67 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จัดซื้อเกาอี้สํานักงานมีพนักพิงเตี้ย 16,200 สํานักงาน กองคลัง

เบาะหุมหนังเทียม แขนขาพลาสติก อบต.หวยเขยง

มีกอนโยก จํานวน 6 ตัว

68 จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร พรอมที่วาง 11,200 สํานักงาน สํานักปลัด

CPU ขนาดความยาว 120 ซม. อบต.หวยเขยง

จํานวน 4 ตัว

69 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ใหพนักงานเขารับหลักสูตรการฝก 100,000 สํานักงาน สํานักปลัด

ในการทํางานของพนักงาน อบรมในแตละตําแหนง อบต.หวยเขยง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

 

 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 โครงการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร ใหผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา 60,000 สํานักงาน สํานักปลัด

สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงาน และ ขาราชการ และผูนําชุมชนไดรับ อบต.หวยเขยง

ผูนําชุมชน การฝกอบรม

71 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ใหผูบริหาร สมาชิก พนักงานทอง 400,000 สํานักงาน สํานักปลัด

ศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหาร ถิ่น พนักงานจาง และผูนําชุมชน อบต.หวยเขยง

สมาชิก พนักงานทองถิ่น พนักงานจาง ไดศึกษาดูงาน  

และผูนําชุมชน

72 จัดหาครุภัณฑเพื่อการปฏิบัติงาน  - จัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอร 950,000 สํานักงาน สํานักปลัด

 - จัดหาครุภัณฑสํานักงาน อบต.หวยเขยง

 - จัดหาครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง

 - จัดหาครุภัณฑการศึกษา

 - จัดหาครุภัณฑการเกษตร

 - จัดหาครุภัณฑกอสราง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 - จัดหาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

 - จัดหาครุภัณฑอื่นๆ

73 จัดหาวัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน  - จัดหาวัสดุการศึกษา 700,000 สํานักงาน สํานักปลัด

 - จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร อบต.หวยเขยง

 - จัดหาวัสดุการเกษตร

 - จัดหาวัสดุสํารวจ

 - จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

 - จัดหาวัสดุงานบานงานครัว

 - จัดหาวัสดุกอสราง

 - จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

 - จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง

 - จัดหาวัสดุอื่นๆ

74 คาวรสาร คาเผยแพรขาวสารของ อบต . และ 10,000 สํานักงาน สํานักปลัด

ขาวสารที่เปนประโยชน อบต.หวยเขยง

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563



 

 

 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการบริการ

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลําดับ โครงการ รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หนวยงาน

ที่ กิจกรรม (บาท) ดําเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

75 คาใชจายในการเลือกตั้งขององคกร จายเปนคาเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 320,000

ปกครองสวนทองถิ่น และเลือกตั้งซอม

องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  อําเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ .2562 พ.ศ. 2563

ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ 2563



 



 


