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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
เร่ือง  แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖4  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้มีมติเห็นชอบและได้เสนอร่างแผนการด าเนินงานดังกล่าวต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
ในวันที่  ๒5  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3  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. ๒๕๖4  (รายละเอียดตามแบบ ผด.๐๒ และ ผด.๐๒/๑  ที่แนบท้ายประกาศนี้) 
โดยสามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวเมือง  หมู่ที่ 10  ต าบลหัวเมือง  อ าเภอสอง  จังหวัดแพร่  โทรศัพท์ 054-652192     

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

     (ลงช่ือ) 
             (นายสาคร  จิตชู)   

                                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าน า 
 

  “แผนการด าเนินงาน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนา  แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการด าเนินงานใจแต่ละปีงบประมาณที่มีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองขึ้น โดย
รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดไว้ เพื่อเป็นการแสดงถึงเปูาหมายรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ด าเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
            หน้า 
ส่วนที่  1  บทน า  มีองค์ประกอบด้วย 
    1.  บทน า        1 
    2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน    1 
    3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน    2 
    4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     4 
ส่วนท่ี  2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  มีองค์ประกอบด้วย  
    1.  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (ผด.1)  4 
    2.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด.2)   7   
 
ภาคผนวก  
  ประกาศใช้แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
      
 
 
    ******************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ส่วนที่  1 
 
 

ที่มาของแผนการด าเนินงาน 
1.  บทน า 
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
3.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
4.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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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. ๒๕๖4  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   

 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  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 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

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

“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  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. ๒๕๖4   
 
 
 
 
 

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 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 

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



 

 
 

ส่วนที่  ๒   
 

บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์ 
  ๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๑)                
        ๒.  บัญชีสรุปครุภัณฑแ์ละงบประมาณ (แบบ ผด. ๒/๑)  

๓.  บัญชีโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๒)   
๔.  บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ (แบบ ผด. ๒/๑)  

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 

แบบ ผด. ๐๑ 
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      ผด.1 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

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 22.81 535,000 6.83  

รวม 13 22.81 535,000 6.83  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต      
  2.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 5.26 310,029 3.96  
  2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 5.26 90,000 1.15  

รวม 6 10.52 400,029 5.11  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.51 60,000 0.77  
รวม 2 3.51 60,000 0.77  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     

  4.1 แผนงานการศึกษา 7 12.28 2,613,444 33.38  
  4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.51 60,000 0.77  

รวม 9 15.79 2,673,444 34.15  
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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 3.83  
  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 17.54 2,466,900 31.51  
  5.3  แผนงานการเกษตร 9 15.79 1,233,100 15.75  

รวม 21  4,000,000   
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

 6 .1  แผนงานสาธารณสุข 6 10.53 160,926 2.10  
รวม 6  160,926   

รวมทั้งหมด 57 100 7,829,399 100  
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ผด.2 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
       1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนชุมชน
และแผนอื่น ๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดท าประชาคมเพื่อ
ปรับปรงุแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนและแผนอื่น 
ๆ 

10,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

3 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยต่าง ๆ เช่นค่าตอบแทน กกต.
ท้องถิ่น ค่าตอบแทน กปน. ค่าอาหาร คา่เครื่องดื่ม 
ค่าแบบพิมพ ์ค่าวัสดุอปุกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง 

260,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

4 โครงการ อบต.หัว
เมือง 
พบประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ อบต.หัวเมืองพบ
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

15,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๕ โครงการจัดงานวัน
ส าคัญของชาติและ
งานรัฐพิธี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในการจัดงานวันส าคัญ
ของชาติและงานรัฐพิธีเช่น ค่าธงตราสัญลักษณ์ 
พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง ค่าผ้าขี้ริ้วประดับตกแต่ง
อาคารส านักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

๑๕,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๖ โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนเช่น ค่าจ้างหนว่ยงานบริการ
ส ารวจละประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

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.2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๗ โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆเช่น ค่าปูายเตือน ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งฯลฯ 

๑๕,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๘ โครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของขา้ราชการ/พนักงาน 
ลูกจ้างประจ าและพนกังานจ้างของ อบต.หัวเมือง 

10,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๙ โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบลหวั
เมือง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบลหวัเมืองเช่น ค่าวิทยากร ค่า
มัคคุเทศก์น าเท่ียวในต าบล ค่าวัสดอุุปกรณ์ต่างๆ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 

10,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๑๐ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่งมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯลฯ 

10,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๑๑ โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

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

๑๐๐,๐๐๐ อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๑๒ โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 

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

๑๕,000 อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             

๑๓ โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ซ่ึงจะท าให้การ
จัดเก็บรายได้มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นและเป็น
การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี 

๑๕,000 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.2563 พ.ศ. 2564 
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
ปูองกันภัยให้กับเจา้หน้าที่ปอูงกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พนักงาน พนกังานจ้าง 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 

2๕0,0๒๙ อบต.หัวเมือง ส านักปลัด             



 
 

-๑๐- 
 2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 

๕0,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

3 อุดหนุนโครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัวต าบลหวั
เมือง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยพ์ัฒนา
ครอบครัวต าบลหัวเมือง โดยคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลหวัเมือง รับไป
ด าเนินการ 

20,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 

30,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการอบรมกลุ่ม
แม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ /กลุ่ม
ผู้น าชุมชน/กลุ่มเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
อบรมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มเยาวชน ในเขตต าบลหวัเมือง 

30,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            



 
-12- 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       4.1  แผนงานการศึกษา 

 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

75,000 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 

626,360 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

4 ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

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

740,084 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

อุดหนุนโครงการยกระดบัคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตต าบลหัวเมือง 
โดยสถานศึกษาในเขตต าบลหวัเมือง รับไปด าเนินการ 

40,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียน 

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนกัเรียนของโรงเรียน
ในเขตต าบลหัวเมือง โดยสถานศึกษาทกุแห่งในเขตต าบล
หัวเมือง รับไปด าเนินการ 

1,112,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษา 

            

7 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.2563 พ.ศ. 2564 
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 

30,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการอบรมกลุ่ม
แม่บ้าน/กลุ่มอาชีพ /กลุ่ม
ผู้น าชุมชน/กลุ่มเยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการ
อบรมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้น า
ชุมชน กลุ่มเยาวชน ในเขตต าบลหวัเมือง 

30,000 อบต.หัวเมือง กอง
การศึกษาฯ 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 าบลหัวเมืองโดยส านักงานการไฟฟูาสว่นภูมิภาคอ าเภอ
สองหรือส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองมว่ง
ไข่รับไปด าเนินการ 

100,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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   5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
   
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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   
บ้านดงเจริญ หมู่3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน โดยการ
วางท่อพวีีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิว้ ความยาว 300 
เมตร บริเวณบ้านนายบริสุทธิ์ ไข่ค า ถึงบ้านนายทองค า 
พุทธทรง  

26,300 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
หอประชุม  
บ้านดงเจริญ 
 หมู่ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอประชุม ขนาดกว้าง 7 เมตร 
ยาว 12 เมตร สูง 3 เมตร 

499,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน 
วังฟุอน หมู ่7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตารางเมตร บริเวณถนนสาย พร.5031 ถึง 
นานายจรูญ  สวิง 

300,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน 
หัวเมือง หมู่ 13 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 647.50 ตารางเมตร จากนานายบุญธรรม 
ไวทยโยธิน  ถึง หว้ยเคียน 

323,900 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน 
สันปูุสี  หมู่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 805 ตารางเมตร จากบา้นนางจิราวัฒน์ 
 ยาระเดช  ถึง บา้นนายสิงห์คาร  วโิรทจุ 

400,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             



 

-16- 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน 
วังฟุอน หมู ่7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
225 ตารางเมตร จากบ้านนายมนัส หนองโศก ถึง 
 บ้านนายทว ี วังทิพย ์

112,500 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน 
หัวเมือง หมู่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 187 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 561 ตารางเมตร จากสวนนายณรงค์ ทองประไพ 
ถึง สวนนายสฤษดิ์  กุมารแก้ว 

280,500 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
คสล.แบบมีฝาปิด 
บ้านแม่ทะ หมู่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.แบบมีฝาปิด 
ขนาดปากในกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร จากบ้านนางแสงเลย พวงสมบัติ ถึง บ้าน
นางเต่า  เครือจันทร์ 

229,600 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

9 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
พร้อมบ่อพกั 
บ้านแม่ทะ หมู่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาดเส้นผ่าศุนย์
กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพกั คสล. ขนาดกวา้ง 0.80 
เมตร ยาว 0.80 เมตร จ านวน 13 บอ่ ความยาวรวม 
124 เมตร จากบ้านนายชะแลง วังกาษร ถึง บ้านนาย
ประทุม จิตตะประพันธ ์

220,400 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุง
และซ่อมแซมร้ัว
ลานกีฬา
เอนกประสงค์ บ้าน
หัวเมือง หมู่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและซ่อมแซมร้ัวลานกีฬา
เอนกประสงค์(ช่วงที่1) ขนาดความสูง 4 เมตร ยาว 17 
เมตร (ช่วงที่2) ขนาดความสูง 2เมตร ยาว 17.50 เมตร 

74,700 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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5.3  แผนงานการเกษตร 

 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
วังฟุอน หมู ่11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50ยาว 248 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากนานางสาวต้อย จิตพยคั ถึง 
 นานายหน่อย จิตพยัค 

268,100 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
วังฟุอน หมู ่12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50ยาว 195 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากนานายประสิทธิ ์ ทองชมพู ถึง 
 นานายพร  พุ่มพวง 

219,400 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.60ยาว 16 เมตร หนา 
0.10 เมตร จากนานายนวล  ดวงสุวรรณ ถึง 
บริเวณทางหลวงชนบท พร.3021 

37,200 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่4 
(จุดที่2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากนานายประพันธ์ ผวิผ่อง ถึง 
นานางบัวผิน  รัตนเสถียร 

135,700 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากนานายนิยม  วังกาวรรณ ถึง 
นานายลิขิต  คลุมชน 

135,700 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หนองเส้ียว หมู ่8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากนานายเฮง  ใจกุม  ถึง 
 นานายจันทร์ทิพย์ ราชยา 

135,700 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 
หนองเส้ียว หมู ่8 
(จุดที่ 2) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.40 เมตร ลึก0.50ยาว 126 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากห้วยแม่ทะ  ถึง ห้วยหชู้าง 
  

135,700 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
รางรินส่งน้ า คสล.
รูปตัวยู บา้น 
หัวเมือง หมู่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางรินส่งน้ า คสล.รูปตัวยู ขนาด
ปากในกว้าง 0.50 เมตร ลึก0.50ยาว 128 เมตร หนา 
0.12 เมตร จากนานายสมบูรณ์ ทองประไพ  ถึง 
 นานายธีระศักดิ ์ทองประไพ   
  

145,600 อบต.หัวเมือง กองช่าง             

9 โครงการขุดลอกล า
เหมืองสาธารณะ  
บ้านหนองเส้ียว 
หมู่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล าเหมอืงสาธารณะ  ระยะทาง
ยาว  620 เมตร จากนานายเหมีย่น เยน็จิต ถึง น้ าตก 2 

20,000 อบต.หัวเมือง กองช่าง             
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.1    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอื่น 
 

 
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 
หลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เช่นค่าจัดซื้อ
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

30,926 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

2 โครงการการพ่น
หมอกควัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการพ่นหมอกควัน
ละอองฝอยก าจัดยุงลายหรือยุงชนิดอื่นๆ เช่น ค่า
น้ ายาเคมี ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเล้ียง
เจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

70,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

3 โครงการโครงการเดิน
เคาะประตูบ้าน สร้าง
วินัย คัดแยกขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการเดินเคาะ
ประตูบ้าน สร้างวินยัคัดแยกขยะ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าปูายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

15,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

4 โครงการท าความดี
ด้วยหวัใจ ลดใช้
ถุงพลาสติก ลดภยั
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่ใช้จา่ยในโครงการท าความดีด้วย
หัวใจ ลดใช้ถุงพลาสติก ลดภยัสิ่งแวดลอ้ม เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าปูายและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

15,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

5 โครงการอบรมท าน้ า
หมักชีวภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตา่งๆในโครงการอบรมเชิง
เชิงปฏิบัติการ การท าน้ าหมักชวีภาพ เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าปูายและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกีย่วขอ้ง 

15,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            

6 โครงการอบรม
ประดิษฐ์ของใช้จาก
วัสดุเหลือใช้ 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตา่งๆในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์ของใช้จากวสัดุเหลือ
ใช้ เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าปูายและค่าใช้จา่ยอื่นๆที่เกีย่วข้อง 

15,000 อบต.หัวเมือง กอง
สาธารณสุข 

            


