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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง   
เร่ือง  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

*************************** 
  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๕  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้มีมติเห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการด าเนินงานดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
ในวันที่  17  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว   

 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมอืง  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  จึงประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (รายละเอียดตามแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๒/๑  ทีแ่นบท้ายประกาศนี้) 
โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมือง  หมู่ที่ 10  ต าบลหัวเมือง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  โทรศัพท์ ๐5๔-652192      

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

       (ลงช่ือ)   
                                            (  นายสาคร  จิตชู  ) 
                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

เนื่องด้วย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า  แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑   โดยการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ด าเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด  ๕  ข้อ ๒๖  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  และ ข้อ ๒๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 
๑๒  ดังนี้  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง  แผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น”  ทั้งนี้  “โครงการพัฒนา”  หมายความว่า  โครงการที่ด าเนินการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะ เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยการจัดท าของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ วรรค ๔  

   
  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  จึงได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ฉบับนี้  จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง  และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี  
 
         
 

              โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
 
 
 
 
 

    
 



 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง               หน้า 
 
ส่วนที่  ๑  ที่มาของแผนการด าเนินงาน  
 ๑.  บทน า         ๑ 
 ๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน      ๒ 
 ๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน      ๒ – ๔ 
 ๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน      ๕ 
  
ส่วนที่  ๒  บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ 
 ๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    ๖  

๒.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑)    ๗ 
๓.  บัญชีโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)     ๘ – ๓๔ 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)    ๓๕ – ๓๘ 

 
ภาคผนวก 
 ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

************************************* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 

แบบ ผด. ๐๑ 



 

 
 
 

ส่วนที่  1 
 
 

ที่มาของแผนการด าเนินงาน 
1.  บทน า 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่ ๑ 

 
 
๑.  บทน า 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงิน
สะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการ
แก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมาก
ขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   

 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น 

 
 

3.ขั้นตอน... 
 
 

บทน าบทน าบทน า   
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๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 
  ส่วนที ่ ๑ บทน า ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑)  

 ๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบผด. ๐๒)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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แผนภูมิ :  แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
             ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5   
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้
อย่างน้อยสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอืน่ๆ  

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
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๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมาขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

  (๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ส่วนที่  ๒   
 

บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ 
  ๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 0๑) 
        ๒.  บัญชีโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 0๒)  

๓.  บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ (แบบ ผด. 0๒/๑)   
      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 

แบบ ผด. ๐๑ 
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      ผด.01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร      
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 19.30 572,000 7.39  

รวม 13 19.30 572,000 7.39  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      
  2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 7.02 275,000 3.55  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.26 70,000 0.90  

รวม 7 12.28 345,000 4.45  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.50 40,000 0.52  
รวม 2 3.50 40,000 0.52  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

  4.1 แผนงานการศึกษา 5 8.77 2,447,625 31.60  
  4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 5.26 155,000 2.00  

รวม 8 14.04 2,602,625 33.61  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                    ผด.01 
 

ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

 

จ านวนงบประมาณ 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
  5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 3.51 300,000 3.87  
  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8 14.04 1,130,000 14.59  
  5.3  แผนงานการเกษตร 12 21.05 2,259,000 29.17  

รวม 22 38.60 3,689,000 47.63  
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

 6 .1  แผนงานสาธารณสุข 9 12.28 495,930 6.40  
รวม 9 12.28 495,930 6.40  

รวมทั้งหมด 61 100 7,744,555 100  
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ผด.02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 46,000 อบต.หัวเมือง กองคลัง 
 

            

2 โครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของขา้ราชการ/พนักงาน ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจา้งของ อบต.หวัเมือง 

10,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นโดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่นค่าตอบแทน กกต.ท้องถิ่น 
ค่าตอบแทน กปน. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าแบบ
พิมพ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จา่ยอื่น ๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

240,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

4 โครงการ อบต. 
หัวเมือง 
พบประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ อบต.หัวเมืองพบ
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

7,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๕ โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติและ
งานรัฐพิธี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในการจัดงานวันส าคัญ
ของชาติและงานรัฐพิธีเช่น ค่าธงตราสัญลักษณ์ พาน
พุ่มเงินพานพุ่มทอง ค่าผ้าขี้ริว้ประดับตกแต่งอาคาร
ส านักงานและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

๑0,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๖ โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนเช่น ค่าจ้างหนว่ยงานบริการ
ส ารวจละประเมนิความพึงพอใจของประชาชน 

๑๔,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบลหวั
เมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบลหวัเมืองเช่น ค่าวิทยากร ค่า
มัคคุเทศก์น าเท่ียวในต าบล ค่าวัสดอุุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

5,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

8 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯลฯ 

5,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

9 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการอบรมและ
ทัศนศึกษา เช่น การดูงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพฯ ดูงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ ของผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ/พนักงานลูกจ้างและพนกังานจ้าง 
อบต.หัวเมือง 

5๐,๐๐๐ อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๑0 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการให้กับผูบ้ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงาน อบต.หัวเมืองหรือประชาชนทัว่ไป 

๕,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๑1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซ่ึงจะท าให้การ
จัดเก็บรายได้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นและเป็น
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษ ี

๑๕,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

12 ปรับปรุงโรงจอดรถ
คนพิการ 
  อบต.หวัเมือง 

เพื่อปรับปรุงโรงจอดรถคนพิการ กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

150,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

13 ปรับปรุงห้องครัว 
อบต.หัวเมือง 

เพื่อปรับปรุงห้องครัว อบต.หวัเมือง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 4 เมตร  

150,00 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             
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๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๒.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการซ้อมแผน
ปูองกันภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในการฝึกซ้อมแผน
ปูองกันภัยให้กับเจา้หน้าที่ปอูงกันและบรรเทา
สาธารณภยั พนกังาน พนกังานจา้ง เด็กใน 
ศพด. อบต.หัวเมือง และประชาชนทัว่ไป 

10,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

2 โครงการส าหรับงาน 
อปพร.และงานความ
ปลอดภัยทางถนน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆส าหรับงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯลฯ 

๕0,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

3 ค่าบรรเทาสาธารณภยั เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการบรรเทาสาธารภยั
ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในต าบลหัวเมือง 
เช่น อุทกภยั วาตภยั ภัยหนาว ภยัแล้ง และสา
ธารณภัยอื่นๆ 

200,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

4 โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น ค่าปาูยเตือน 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่น ๆที่เกีย่วข้อง 
ฯลฯ 

15,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

5 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.หัวเมือง 

เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ของ 
 อบต.หัวเมือง กวา้ง 4 เมตร ยาว 6 เมตร  
สูง 3 เมตร  

390,770 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             



 

 
 
 

-๑๐- 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและฟืน้ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

20,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการอบรมผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
อบรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร คา่วัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปูาย 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

40,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

3 อุดหนุนโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบล 
หัวเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวต าบลหัวเมือง โดยคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหวัเมือง รับไป
ด าเนินการ 

10,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.1  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการส่งเสริมอาชีพของ
กลุ่มอาชีพตา่ง ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ ในเขต
ต าบลหัวเมือง 

20,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการอบรมกลุ่ม
แม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ /กลุ่ม
ผู้น าชุมชน/กลุ่มเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
อบรมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มเยาวชน ในเขตต าบลหวัเมือง 

20,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       4.1  แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าป ี2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหวัเมือง และโรงเรียนในเขตต าบลหัวเมือง เช่น 
ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าเครือ่งเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

50,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการอบรม
เยาวชนและ
นักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการอบรมเยาวชนและ
นักเรียนในเขตต าบลหัวเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการอบรม และค่าใช้จา่ยอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง 

10,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

1,678,205 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

4 ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง และเด็กนักเรียนใน
สถานศึกษาทกุแห่งในเขตต าบลหวัเมือง ฯลฯ 

699,420 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

5 เงินอุดหนุนสภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลหัวเมือง 

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลหัวเมอืง โดยสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหวัเมืองรับไปด าเนินการ 

10,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 
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4.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดหรือการ
แข่งขันกรีฑา/กีฬาชนิดอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาตอ่ต้านยาเสพติด 
หรือการแข่งขันกรีฑา/กีฬาชนิดอื่น ๆ 

60,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ทางด้านกีฬา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
อบรมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬาให้กบัเด็ก
และเยาวชน หรือประชาชน ฯลฯ 

20,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการพิธีทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่ง ๆในโครงการ
พิธีทางศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาชาวบ้าน ฯลฯ 

75,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

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 ค่าขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหา
แหล่งน้ าและเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริมน้ าในระบบประปา
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลหวัเมือง 

200,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

2 อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟูา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาในพื้นที่
ต าบลหัวเมอืงโดยส านักงานการไฟฟูาสว่นภูมิภาคอ าเภอ
สองหรือส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองมว่ง
ไข่รับไปด าเนินการ 

100,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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 5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
   
 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการขยายเขต
ระบบประปา
หมู่บ้าน ในพื้นที่
ต าบลหัวเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ในพื้นที่
ต าบลหัวเมืองตามการขยายตวัของเขตที่อยู่อาศัยหรือ
พื้นที่อื่น ๆ  

50,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน 
ดงเจริญ หมู่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
99 ตารางเมตร จากบ้านนายสุรพล  รตันชมภู ถึงบ้าน
นายอุเทน  เชียงสา 

50,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด 
บ้านวังฟุอนหมู่ 
12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.60 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.12 เมตร จากบา้นร.ต.อ.สิงห์ทอง  
จิตชู  ถึงบ้านนางนภัสสร  จิตพยัค 

52,500 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด 
บ้านแม่ทะหมู ่5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
ขนาดปากกวา้ง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.50 เมตร 
ยาว 125 เมตร หนา 0.12 เมตร จากบ้านนายพิเซษฐ์ 
พุ่มพวงถึงหลังบ้านนายบุญธรรม  กาศสกุล 

225,300 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

5 โครงการวางท่อ 
คสล.พร้อมบ่อพัก
บ้านแม่ทะ  หมู ่5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตรพร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร 
จ านวน  10 บ่อ  ความยาวรวม 90 เมตร จากบา้นนาง
แสงลา เชียงสา  ถึง บ้านนางสมจิตร  วงักาษร 

174,700 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต บ้าน 
ดงเจริญ หมู่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร จากรพ.สต.หัวเมือง 
ถึง บ้านนางบัวไหล  ถิ่นเจริญ 

139,500 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

7 โครงการเสริมผิว
จราจรแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีต บ้าน 
ดงเจริญ หมู่ 3 
(ช่วงที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรแอสฟัลทต์ิกคอนกรีตขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 972 ตารางเมตร จากบ้านนายเจริญ 
มะโนอินทร์  ถึง บ้านนายศรี  พุ่มพวง 

360,500 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

8 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมร้ัว 
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้าน
วังฟุอน หมู่ที ่7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมร้ัวลานกีฬา
เอนกประสงค์  
(ช่วงที่1)สูง 4 เมตร ยาว  20 เมตร 
(ช่วงที่2) สูง 0.90 เมตร ยาว  30 เมตร 

77,500 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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5.3  แผนงานการเกษตร 

 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้นล าเหมอืง
กลาง บ้านวังฟุอน 
หมู่ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้นล าเหมืองกลาง ขนาด
กว้าง 3 ยาว 5.50 เมตร หนา 1.50 เมตร บริเวณนา
นายพิทกัษ์  ปวงกันค า   

39,200 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด 
บ้านวังฟุอน หมู่ 7  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
ขนาดปากในกวา้ง 0.50 เมตร ลึก0.70 ยาว 5 เมตร 
หนา 0.12 เมตร จากนานางทองม้วน  พุ่มพวง ถึง 
 นานายณรงค์  วังสมอ 

15,800 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
วังฟุอน หมู ่11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50ยาว 357 เมตร 
จากล าเหมอืงปูุลือ ถึง นานายกฤตนยั  จิตพยัค 

495,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่4  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 16 เมตร 
หนา 0.10 เมตร จากนานายนวล  ดวงสุวรรณ ถึง 
ทางหลวงชนบท  พร.3021 

37,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่4  
(จุดที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวย ู
 (จุดที่2) ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
ยาว 126 เมตร หนา 0.12 เมตร จากนานายประพันธ ์ 
ผิวช่อง ถึง นานางบัวผิน รัตนเสถียร 

135,300 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่4 
(จุดที่ 3) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวย ู
 (จุดที่3) ขนาดปากในกวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50
เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.12 เมตร จากนา 
นายนิยม  วังกาวรรณ  ถึง นานายลิขิต คลุมชน   

135,300 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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ล าดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
วังฟุอน หมู ่7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 1.20 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 ยาว 38 เมตร 
หนา 0.15 เมตร บริเวณนานายชน  จติพยัค 
  

170,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 ยาว 211เมตร 
หนา 0.12 เมตร บริเวณนานายเฮง  ใจกุม ถึง โปุงขาม   
  

242,400 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

9 โครงการปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร
(สายร่องเคียน
น้อย)  บ้านหวัเมือง
หมู่9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
(สายร่องเคียนน้อย) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.20 เมตร บริเวณนานางผิน กุมารแก้ว  ถึงนา
นางตุ๊ด  อนุเสน 

128,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร
(สายหว้ยเคียนใต้)  
บ้านหัวเมืองหมู่9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
(สายหว้ยเคียนใต้) ขนาดกวา้ง 3 เมตร ยาว 880 เมตร 
หนา 0.20 เมตร บริเวณนาดาบต ารวจพล  คชปัญญา  
ถึงนานายเมืองใจ๋  ยี่ดวง 

283,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร
(สายหว้ยเคียน
เหนือ)  บา้นหัว
เมืองหมู่ 13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
(สายหว้ยเคียนเหนือ) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 890
เมตร หนา 0.20 เมตร บริเวณนานายดวง  สุภาแกว้ 
ถึงนานายประเสริฐ  ใจแกว้ 

289,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

12 โครงการปรับปรุง
ถนนเพื่อการเกษตร  
บ้านสันปูุสี หมู ่6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.20 
เมตร บริเวณวัดสันปูุสี ถึงคลองชลประทานซอย3 

289,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.1    แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ฯ เช่นค่า
จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

30,930 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการการพ่นหมอก
ควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพ่นหมอกควัน
ละอองฝอยก าจัดยุงลายหรือยุงชนิดอื่นๆ เช่น 
ค่าน้ ายาเคมี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

70,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการเฝูาระวัง 
ปูองกันและควบคุมโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการเฝูา
ระวัง ปูองกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 
2019และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

20,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการอบรมท าน้ าหมกั
ชีวภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการอบรม
เชิงเชิงปฏิบัติการ การท าน้ าหมักชวีภาพ เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าปูายและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

10,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการอบรมประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุเหลือใช ้

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตา่งๆในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้ เช่นค่าวิทยากร คา่วัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าปูายและค่าใช้จ่าย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

10,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

6 อุดหนุนโครงการร่วมด้วย
ช่วยกันเพือ่พัฒนาระบบ
บริหารจัดการมูลฝอยติด
เช้ือในชุมชน 

เพื่อโครงการร่วมด้วยชว่ยกันเพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจัดการมูลฝอยติเชื้อในชุมชน โดยทาง  
โรงพยาบาลสอง รับไปด าเนินการ 

10,000 อบต.หัวเมือง โรงพยาบาล
สอง 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนส าหรับการด าเนินงานโครงการ
ตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขให้แก่
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ละ  20,000 บาท 
จ านวน  13  หมู่บา้น 
 

260,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุขฯ 

            

8 ปรับปรุงโรงเก็บขยะ
อันตราย อบต.หัวเมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงโรงเก็บขยะอันตราย
ของ อบต.หัวเมือง 
 

30,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุขฯ 

            

9 ฝังกลบและปรับเกลี่ยบอ่
ขยะมูลฝอย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในกโครงการฝังกลบ
และปรับเกลี่ยบอ่ทิ้งขยะมูลฝอยของ 
  อบต.หวัเมือง 

55,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีจ านวนครุภัณฑส์ าหรับที่ไมไ่ด้ด าเนินการามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
  1.ประเภทครภุัณฑ์                                                                                                                                                                                  แบบผด.02/1 
  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป                
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบพนักพิง 
 มี5ล้อ  
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  ตู้เหล็กมีมือ
จับชนิดบิด  มแีผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น 
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
-จัดซื้อพัดลมแบบตั้งโต๊ะ  จ านวน  
 1 ตัว 
 

1,500 
 

5,700 
 
 
 

1,000 
 

อบต.หัวเมือง ส านักงานปลัด             

2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว -จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟูา ขนาด  20 ลิตร 
จ านวน  1  ถัง 

15,000 อบต.หัวเมือง ส านักงานปลัด             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับงานส านักงาน   
จ านวน  1  เครื่องโดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
-จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย
แบบ 8 ช่องส าหรับติดต้ังภายใน
ส านักงาน อบต.หัวเมือง   
จ านวน  1 เครื่อง 

16,000 
 
 
 
 
 
 

6,500 

อบต.หัวเมือง ส านักงานปลัด             
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 1.2 แผนงานบริหารงานคลัง 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเก้าอี้นั่งท างานแบบมีพนกัพิง  
มี5ล้อ คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
จ านวน  3  ตัว 
-จัดซื้อตู้ใส่แฟูมแบบ  20 ช่อง  
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
จ านวน  3 หลัง 
-จัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาน 
มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นปรับระดับ 3  
ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)   
จ านวน  1  หลัง 
 

4,500 
 
 
 

9,600 
 
 
 

5,500 
 

อบต.หัวเมือง 
 
 
 

อบต.หัวเมือง 
 
 
 

อบต.หัวเมือง 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 
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  1.2 แผนงานการศึกษา 
 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

-จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมกึพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Inl Tank Printer) 
จ านวน  1 เครื่อง 
 
 

4,300 
 
 
 

อบต.หัวเมือง กองการศึกษาฯ             
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  1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ล าดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 ครุภัณฑ์ส านักงาน -จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน   
ขนาด  16 นิ้ว 
จ านวน  1  ตัว 

1,800 
 

อบต.หัวเมือง กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์การเกษตร -จัดซื้อปั๊มน้ า/ซัมเมิส/ตู้คอนโทรล 
จ านวน 1 ชุด 

100,000 
 

อบต.หัวเมือง กองช่าง             

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

-จัดซือ้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน  1 เครื่อง 

22,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


