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สวนที่  1 
บทนำ 

-------------------------- 
1. บทนำ 
 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซ่ึง
แผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซ่ึงแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะมีการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังการกำหนดโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะมี
ความสอดคลอง เชื่อมโยงวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในระดับตางๆ และแปลงมาสูการ
ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 
กำหนดใหแผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน โครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

 สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจำปงบประมาณ
นั้น เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 

2. วัตถุประสงคของแผนดำเนินงาน 
 1) แผนการดำเนินงานเปนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 2) เปนเครื่องมือใชในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 3) เปนการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาทองถ่ิน และขอบัญญัติองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหมีความสอดคลองและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 4) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
และวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 

3. ข้ันตอนการทำแผนการดำเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนดำเนินงาน แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
เปนแผนการดำเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

4. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 

 
 
1. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
2. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
3. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
5. ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

แผนภาพ : แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคกรปกครองสวน

 
หนวยงานอ่ืน 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ท่ีดำเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 
หนวยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 54 46.5 37,743,962 53.2 กองชาง 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงินอุดหนุน) 14 12.0 3,699,900 5.2 กองชาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบรหิารจัดการ      
2.1 แผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร) - - - - - 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 2 1.7 120,000 0.16 กองการศึกษาฯ 
3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 2 1.7 4,203,691 5.9 กองการศึกษาฯ 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 2 1.7 70,000 0.09 กองการศึกษาฯ 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) 7 6.0 595,000 0.83 กองการศึกษาฯ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      
4.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ) 1 0.8 300,000 0.83 สำนักปลัด 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข      
5.1 แผนงานสาธารณสขุ (งานบรหิารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข) 5 4.3 1,174,000 1.65 กองสาธารณสุขฯ 
5.2 แผนงานสาธารณสขุ (งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน) 6 5.1 325,000 0.45 กองสาธารณสุขฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ      
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 8 6.8 990,000 1.39 สำนักปลัด 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 1 0.8 15,000 0.02 สำนักปลัด 
6.3 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 1 0.8 200,000 0.28 กองคลัง 
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั) 7 6.0 1,590,000 2.23 สำนักปลัด 
6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2.5 114,750 0.16 สำนักปลัด 
6.6 แผนงานงบกลาง 3 2.5 19,843,200 28.1 สำนักปลัด 

รวม 116 100 70,984,503 100  
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ผด.02 
  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวหวา หมูที่ 1 
จากบานนางคำไพ ดอนทอง ถึง
ทางหลวงหมายเลข 3039 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 63.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 252.00 ตารางเมตร 

133,800 ม.1 กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวหวา หมูที่ 1 
จากบานนางจิต สิงหทอง ถึง
บานนางสายพิณ มาหา 

กวาง 3.50 เมตร  ยาว 119.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 416.50 ตารางเมตร 

254,000 ม.1 กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวหวา หมูที่ 1 
จากบานนายสุวรรณ กิมเต็ก ถึง
บานนายนอย บริโภค 

กวาง 3.50 เมตร  ยาว 270.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 945.00 ตารางเมตร 

500,000 ม.1 กองชาง  
 
 

           

4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหัวหวา หมูที่ 1 จากที่ดิน
นางทองหลาง สงัอรดี ถึงที่ดิน
นายประสิทธิ์ จิตด ี

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,300.0
0 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือมี
พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 5,200.00 ตารางเมตร 

650,200 ม.1 กองชาง  
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ผด.02 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที ่
2 บริเวณรอบหนองขันหมาก 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 494.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 1,976.00 ตารางเมตร 

1,057,600 ม.2 กองชาง             

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที ่
2 บานนางกัญญา บริบูรณ
ทรัพย ถึงบานนายเพลิน พันธ
สมบูรณ 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 179.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 716.00 ตารางเมตร 

380,670 ม.2 กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานเกาะสมอ หมูที่ 2 จากบาน
นางกองสี สิงหทน ถึงบานนาง
สงวน ปาละกะวงศ 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 173.0
0 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือมี
พ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 605.50 ตารางเมตร 

50,385 ม.2 กองชาง  
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ผด.02 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที ่
3 จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงบานนายอรรถพล 
เทียมอัมพร 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 141 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 564.00 ตารางเมตร 

301,180 ม.3 กองชาง             

9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากที่
นางวงษเส็ง ยิ่งยง ถึงทีน่าง
สมัฤทธิ์ เนื้อนิ่ม 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 1,000.
00 เมตร หนา 0.50 เมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 3,500.00 ตารางเมตร 

641,426 ม.3 กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จากบาน
นายเนือง สทีุม ถึงหนองปลาตู 

กวาง 3.50 เมตร ยาว 2,400.
00 เมตร หนา 0.30 เมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 8,400.00 ตารางเมตร 

1,108,522 ม.3 กองชาง  
 
 

           

11 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 
ขามคลองสายทางหนองปลาตู 
บานเกาะสมอ หมูที่ 3 

สะพานกวาง 7.00 เมตร  
ยาว 8.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ดำเนินการไมนอย
กวา 56.00 ตารางเมตร 

1,066,400 ม.3 กองชาง             
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        บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                        ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขามคลอง
สายทางถนนลูกรัง บานหายโศก 
หมูที่ 4 ถึงแนวเขต หมูที่ 9 

กวาง 7.00 เมตร ยาว 8.00  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม
นอยกวา 56.00 ตารางเมตร 

1,060,100 ม.4 กองชาง             

13 
 

โครงการกอสรางวางทอจายนำ้
ระบบประปา จากสวนสุขภาพ 
ถึงวัดเกาะแกวสถาวร หมูที่ 4 

วางทอจายน้ำของระบบทอ
ประปาหมูบาน (จากสวน
สุขภาพ ถึงวัดเกาะแกว
สถาวร หมูท่ี 4 ) โดยวางทอ
แบบ PE 80 PN 10  (SDR13.
6) ทอขนาด 4 น้ิว ขุดลึกไม
นอยกวา 0.80 เมตร ยาวไม
นอยกวา 204.00 เมตร 

351,100 ม.4 กองชาง             

14 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหายโศก หมูที่ 4 จากที่ดนิ
นายสุเนตร สังอรดี ถึงแนวเขต
หมูที่ 9 จำนวน 2 ชวง 

ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 6.00  
เมตร  ยาว 1,300.00 เมตร  
หนา 0.30 เมตร ชวงท่ี 2 ถนน
กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,770.
00 เมตร หนา 0.50 เมตร 

3,833,530 ม.4 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 5 
จากทางหลวงหมายเลข 3039 
ถึงสระน้ำประปาวัดหนองใหญ 

ถนนกวาง 6 เมตร  ยาว 78
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 4,680.00 ตารางเมตร 

2,506,000 ม.5 กองชาง             

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 5 
จากบานนางวิภารัตน งามวงษ 
ถึงบานสวนภูตะวัน 

กวาง 3.50 เมตร  ยาว 232  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 812.00 ตารางเมตร 

426,800 ม.5 กองชาง             

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหัวซา หมูที่ 6 
จากทางหลวงหมายเลข 3070 
ถึงแยกหนองปากกวาง 

ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 4.00 เมตร   
ยาว 212 เมตร หนา 0.15  
เมตร ชวงท่ี 2  
ถนนวาง 3เมตร  ยาว 218
เมตร หนา 0.15 เมตร  

805,000 ม.6 กองชาง  
 
 

           

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ 
คสล. บานหัวซา หมูที่ 6 จาก
บานผูใหญเฉลิม ถึงบานนาง
ทองคำ สามารถ 

กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 0.50 เมตร  
ยาว 268.00 เมตร ลึก 0.50-
0.80 เมตร หรือพ้ืนท่ีดำเนินการ
ไมนอยกวา 136.50 ตารางเมตร 

1,103,400 ม.6 กองชาง  
 
 

           

19 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
รอบหมูบาน บานหัวซา หมูที่ 6 

รติดตั้งเสียงตามสายรอบ
หมูบาน บานหัวซา หมูท่ี 6 เพ่ือ
รับทราบขอมลูขาวสารตาง ๆ ของ
ทางราชการ 

657,000 ม.6 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนนิการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองกานำ้ หมู
ที่ 7 จากบานนายมาโนช ชำนิ 
ถึงบานนายวิชัย แกวพลิา 

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 113.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย 
กวา 339.00 ตารางเมตร 

193,250 ม.7 กองชาง             

21 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองกานำ้ หมูที่ 7 จาก
ที่ดินนายสมเกียรติ พันดี ถึงวัด
เนินผาสุก จำนวน 2 ชวง 

ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 3.00 เมตร   
ยาว 98.00 เมตร  หนา 0.40  
เมตร  ชวงท่ี 2 ถนนกวาง 5.00  
เมตร  ยาว 114.00 เมตร หนา 
1.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอย
กวา 864.00 ตารางเมตร 

306,777 ม.7 กองชาง             

22 โครงการกอสรางถมดิน บาน
หนองกานำ้ หมูที่ 7 บริเวณที่
สาธารณประโยชน 

ลูกรังกวาง 30.00 เมตร  
ยาว 30.00 เมตร หนา 4.00 เม
ตรหรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 900.00 ตารางเมตร   
ปริมาตรดินถม 3,600.00  
ลูกบาศกเมตร 

885,300 ม.7 กองชาง  
 
 

           

23 โครงการยายถังนำ้ประปา 
พรอมทำการติดตั้งใหม หมูที่ 7 
บานหนองกานำ้ จากหมูที่ 10 
บานหนองนก ทำการติดตัง้ ใน
ที่ดินของนางบุญสม มีชัย บาน
หนองกาน้ำ หมูที่ 7 

ยายจากหมูที่ 10 บานหนองนก 
ทำการติดตั้งในที่ดินของนางบุญ
สม มีชัย บานหนองกานำ้ หมูที่ 
7 ถังขนาดความสูง 20.00 เมตร 

232,500 ม.7 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมู
ที่ 8 จากที่นานายอุดม ชำนิ ถึง
บานนายชิต มชีัย 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 890.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 3,560.00 ตารางเมตร 

1,889,300 ม.8 กองชาง             

25 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองหูชาง หมูที่ 8 จาก
บานครูวนัเพ็ญ ไผสมบูรณ ถึง
ทางหลวง อบจ. 

ชวงท่ี 1 ถนนกวาง 5.00 เมตร  
ยาว 328.00 เมตร หนา 1.00 
เมตร ชวงท่ี 2 ถนนกวาง 6.00  
เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา  
1.00 เมตร หรือมพ้ืีนท่ีรวมไม
นอยกวา 1,640.00 ตารางเมตร 

1,435,136 ม.8 กองชาง             

26 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองหูชาง หมูที่ 8 จาก
บานนายทรงวิท ถึงบานนาย
บรรทม ชำน ิ

 ถนนกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร หนา 0.50  
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไมนอย
กวา 640.00 ตารางเมตร 

126,126 ม.8 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย  
หมูที่ 9 จากบานนายรวย วุฒิ
แสง ถึงบานนางวไิล จลุกรรณ 

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 47.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 141.00 ตารางเมตร 

75,600 ม.9 กองชาง             

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย  
หมูที่ 9 จากบานนายรวย วุฒิ
แสง ถึงบานนายยน เอ้ือเฟอ 

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 63.00  
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 189.00 ตารางเมตร 

101,200 ม.9 กองชาง             

29 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองปรือนอย  หมูที่ 9 
จากที่ดินนางสาวทองหยิบ นอย
เสน ถึงที่ดินบริษัทสวนปากิตต ิ

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 643.00
 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 2,572.00 ตารางเมตร  

287,500 ม.9 กองชาง  
 
 

           

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองปรือนอย หมูที่ 9 
จากที่ดินนางเยาวเรศ หงษ
สมศรี ถึงทางหลวงชนบท 

กวาง 6.00 เมตร  ยาว 296.00
 เมตร หนา 0.30-2.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 1,776.00 ตารางเมตร 

351,700 ม.9 กองชาง  
 
 

           

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพรอมทอระบายนำ้ 
คสล. DiL 0.60 เมตร บาน
หนองปรือนอย หมูที่ 9 จาก
โรงเรียนบานหนองปรือนอย ถึง
บานนายเดชา วาสะศิริ 

 กวาง 4.00 เมตร 
ยาว 235.00 เมตร  หนา 0.15.
00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 940.00 ตารางเมตร 

1,354,500 ม.9 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองนก หมูที่ 
10 จากบานนายเอนก เหมือย
พรหม ถึงสระน้ำสาธารณะ
หมูบาน 

กวาง 3.50 เมตร  ยาว 174.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 609.00 ตารางเมตร 

307,800 ม.10 กองชาง             

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองระเนตร 
หมูที่ 11 จากทางหลวง อบต. 
ถึงบานนายระชต บวรทัศน 
จำนวน 3 ชวง 

ชวงท่ี 1 กวาง 1.50 เมตร   
ยาว 63 เมตร หนา 0.15  
เมตร ชวงท่ี 2 กวาง 0.50  
เมตร ยาว 296 เมตร  
หนา 0.15 เมตร ชวงท่ี 3  
กวาง 1 เมตร  ยาว 296
เมตร หนา 0.15 เมตร 

300,700 ม.11 กองชาง             

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองระเนตร 
หมูที่ 11 จากบานนางสุทนิ ปต
สะ ถึงบอนำ้ดีสวนอุตสาหกรรม
โรจนะ 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 352.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,408.00  
ตารางเมตร 

735,700 ม.11 กองชาง  
 
 

           

35 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองระเนตร หมูที่ 11 
จากบานนางละมาย เนืองมัจฉา 
ถึงบานนางสุทนิ ปตสะ 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 950.00 
เมตร หนา 0.50 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 4,750.00ตาราง
เมตร 

394,000 ม.11 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหนองระเนตร หมูที่ 11 
จากบานนายระชต บวรทัศน ถึง
บานนายมนูญ จนัทรตรา 

กวาง 5.50 เมตร ยาว 370
เมตร หนา 0.30 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 2,035.00 ตาราง
เมตร 

226,900 ม.11 กองชาง             

37 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปรือวาย 
หมูที่ 12 จากบานนางสมลิ้ม 
เภาเนือง ถึงนิคมอุตสาหกรรม
โรจนะ หมูที่ 13 

กวาง 4 เมตร ยาว 1,290
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 5,160ตาราง
เมตร 

2,968,600 ม.12 กองชาง             

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปรือวาย 
หมูที่ 12 จากบานนายวีระ 
จงกล ถึงสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ 

กวาง 4 เมตร ยาว 610 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม
นอยกวา 2,440.00 ตารางเมตร 

1,287,450 ม.12 กองชาง  
 
 

           

39 โครงการติดตั้งถังนำ้แชมเปญ
พรอมอุปกรณ ขนาด 30 
ลูกบาศกเมตร สูง 20 เมตร 
บริเวณดานขางสนามกีฬา
หมูบาน หมู 12 บานโคกอุดมด ี

หอถังเหล็กเก็บน้ำรูปถวยแชม
เปญ ขนาดความสูงไมนอย
กวา 20 ม.ปริมาตรความจุน้ำ
จำนวน 30 ลบม. เครื่องสูบน้ำ
แบบไฟฟา (ซัมเมริส) ขนาด 2  
แรงมา ทุนลอยน้ำพรอมอุปกรณ
ครบชุด ถังกรองสนิมเหล็ก เทฐาน
ปูน ระบบไฟฟา เช่ือมตอระบบ
ประปา 

611,000 ม.12 กองชาง  
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ 
หมูที่ 13 จากบานนางเกสร 
ชำน ิถึงบานนางสุพัฒน ใจด ี

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 120.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 800.00 ตาราง
เมตร 

193,450 ม.13 กองชาง             

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ 
หมูที่ 13 จากบานนางอารี ชำนิ 
ถึงบานนางสุพฒัน ฝงสระ 

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 120.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 800ตารางเมตร 

415,460 ม.13 กองชาง             

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ 
หมูที่ 13 จากวัดคลองสมบูรณ 
ถึงถนนสี่เลน 

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 567.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,835.00  
ตารางเมตร 

1,513,000 ม.13 กองชาง  
 
 

           

43 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 
จากที่ดินนส.ขวัญ สัตยซื่อ ถึง
ที่ดินนายสมคิด บัญฑะ 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 227.00 
เมตร หนา 1.00 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,135.00 ตาราง
เมตร 

496,200 ม.13 กองชาง  
 
 

           

44 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานคลองสมบูรณ หมูที่ 13 
จากที่ดินนางสมลิ้ม เภาเนือง ถึง
ที่ดินนายสมมิตร ศรีเกษม 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 430.00 
เมตร หนา 0.40 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,720.00ตาราง
เมตร 

305,500 ม.13 กองชาง             
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

45 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดอนสบัฟาก 
หมูที่ 14 จากที่นางสาวนวล
ละออ ดวงดี ถึงบานนางมล 
ปรืองาม 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 222.00 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดำเนินการไม
นอยกวา 888.00 ตร.ม. 

465,700 ม.14 กองชาง             

46 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานดอนสบัฟาก หมูที่ 14  
จากที่ดินนางบุญทิม ขุนเภา ถึง
ที่ดินนายบญุเลิศ คำซาว 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 191.00 
เมตร หนา 0.30 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 764.00ตารางเมตร 

88,400 ม.14 กองชาง             

47 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานดอนสบัฟาก หมูที่ 14  
จากที่ดินนางอุบล  ประไพเมือง 
ถึงที่ดินนายไพบูลย จุระกรรณ 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 430.00 
เมตร หนา 0.30 เมตรหรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 2,150.00ตาราง
เมตร 

260,800 ม.14 กองชาง             
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

48 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กขามคลอง
จากศาลาสวนสุขภาพถึงสวนปา
ชุมชน หมู 15 บานเกาะสมอ 

กวาง 3.00 เมตร  ยาว 8.50 เม
ตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 25.50 ตารางเมตร 

306,100 ม.15 กองชาง             

49 โครงการขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที ่
15 จากศาลาสวนสุขภาพ ถึง
สวนปาชุมชน 

กวาง 2.00 เมตร  ยาว 173.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 346.00 ตาราง
เมตร 

195,500 ม.15 กองชาง             
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                              ผด.02 
แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

50 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานสีเสียดไทรงาม  หมูที่ 16 
จากบานนางมุตา มณีบู ถึงที่
นางฉวีวรรณ งามวงษ 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 325.00
 เมตร หนา 0.30-2.00 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 1,300.00 ตารางเมตร 

146,200 ม.16 กองชาง             

51 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 16 
จากบานนางวารี บุญสุข ถึงที่
นางปยะรัตน หลาคอม 

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 260.00
 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอย
กวา 1,300.00 ตารางเมตร 

157,900 ม.16 กองชาง             

52 โครงการวางทอจายนำ้ของ
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 16 
จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึง 
หจก. หัวหวารีไซเคิล 

ทอประปา
หมูบาน แบบ PE 80 PN10 (SD
R 13.6) DIA 3 น้ิว 

796,000 ม.16 กองชาง             

53 โครงการวางทอจายนำ้ของ
ระบบประปาหมูบาน หมูที่ 16 
จากถังน้ำประปาหมูบาน ถึงที่
นางปยรัตน หลาคอม 

ทอประปา
หมูบาน แบบ PE 80 PN10 (SD
R 13.6) DIA 3 น้ิว 

143,200 ม.16 กองชาง             

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองไฮ หมูที่ 
17 จากบานนายทองดี แปน
วงศ ถึงบานนางสงัเวียน บญุ
ธรรม 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 475.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอย
กวา 2,375.00 ตารางเมตร 

1,302,400 ม.17 กองชาง             
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนนุ (งานไฟฟาและประปา)                                        ผด.02  
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม

ท่ีเกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ บานเกาะสมอ หมูท่ี 2  จากบาน
นายจงกล วงษอุดมถึง  บานนายธนเศรษฐ 
โชติวงศรัศม ี

ขยายเขตไฟฟาแรต่ำ  ยาว
ประมาณ 98 เมตร 

100,000 ม.2 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ บานดอนสับฟาก หมูท่ี 14 จาก
บานนายจันทร ขุนเภาถึงถนนสี่เลน 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ยาว
ประมาณ 531 เมตร 

380,000 ม. 14 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ บานหนองนกหมูท่ี 10 จากบาน
นางหนูเพียร วงษเสนา ถึงท่ีนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ 

ขยายเขตไฟฟาแรต่ำ  ยาว
ประมาณ ยาว 440 เมตร 

300,000 ม.10 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ หมู 16 บานสีเสยีดไทรงาม จาก
ทางหลวงหมายเลข 3039 ถึงท่ีนาย
อนุวัฒน นาดี 

ขยายเขตไฟฟาแรต่ำ  ยาว
ประมาณ 1,030 เมตร 

630,000 ม.16 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แรงต่ำ หมู 16 บานสีเสยีดไทรงาม จาก
บานนางวารี บุญสุข ถึงบานนางวารี บุญ
สุข 

ขยายเขตไฟฟาแรง
ต่ำ  ยาว
ประมาณ 363 เมตร 

213,000 ม.16 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนนุ (งานไฟฟาและประปา)                                         ผด.02  
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แสงสวาง บานเกาะสมอหมูท่ี 15 จาก
สะพานสวนสุขภาพ ถึงทางหลวง
หมายเลข ปจ 3039 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  
ยาวประมาณ 1,012 เมตร 

700,000 ม.15 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายเขตไฟฟา
แสงสวาง บานสีเสียดไทรงาม หมูท่ี 16 
จากบานนางวารี บุญสุข ถึงบานนาง
จุฑามณี งามวงษ 

ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง  
ยาวประมาณ 195 เมตร 

160,000 ม.16 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการขยายไฟฟาแรง
ต่ำ บานดอนสับฟาก หมูท่ี 14 จากท่ี
สวนนางสาวนวลละออ ดวงดี ถึงท่ีนาง
แรมจันทร วงษเสนา 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ ยาว
ประมาณ 369 เมตร 

216,300 ม.14 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

9 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟสองสวางรายทางบานคลองสมบรูณ 
หมู 13 จากศาลาประชาคมหมูบาน ถึง
บานนางละมัย  ใจด ี

ดำเนินการติดตั้งไฟสองสวาง
รายทาง ยาวประมาณ 500 
เมตร 

173,800 ม.13 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

10 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟสองสวางรายทางบานหนองนก หมู 
10 จากบานนางเสถียร สุวรรณวงษ ถึง
บานนายสังวาล บิณฑะ 

ดำเนินการติดตั้งไฟสองสวาง
รายทาง ยาวประมาณ 52 
เมตร 

23,000 ม.10 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 
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1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนนุ (งานไฟฟาและประปา)                     ผด.02  
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิ เพ่ือดำเนินการโครงการติดตั้ง
ไฟสองสวางรายทางบานหนองนก หมู 
10 จากบานนายคารม รินทา ถึงบาน
นางทองจุน วงษเสนา 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง   
ความยาวประมาณ  
117 เมตร 

26,000 ม.10 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

12 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิเพ่ือดำเนินการโครงการตดิตั้ง
ไฟสองสวางรายทางบานดอนสับฟาก 
หมูท่ี 14 จากบานนางนวลละออ ดวงดี 
ถึงท่ีนางแรมจันทร วงษเสนา 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง  
จากบานนางนวลละออ ดวง
ดี ถึงท่ีนางแรมจันทร วงษ
เสนา  

216,300 ม.14 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

13 
 

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิเพ่ือดำเนินการโครงการตดิตั้ง
ไฟสองสวางรายทางบานดอนสับฟาก 
หมูท่ี 14 จากบานนายจันทร ขุนเภา ถึง
ถนนสี่เลน หมู 14 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง  
จากบานนายจันทร ขุนเภา 
ถึงถนนสี่เลน หมู 14 

318,100 ม.14 
 

การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

14 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอศรี
มหาโพธิเพ่ือดำเนินการโครงการตดิตั้ง
ไฟสองสวางรายทางบานหนองนก หมูท่ี 
10 จากบานนางหนูเพียร วงษเสนา ถึง
ท่ีนายทรงศักดิ์ อุปถัมภ 

ติดตั้งไฟสองสวางรายทาง  
จากบานนางหนูเพียร วงษ
เสนา ถึงท่ีนายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ 

243,400 ม.10 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                               ผด.02 
2.1 แผนงานการเกษตร  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                   
 3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา)  

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วันเด็กตำบลหัวหวา 
 

เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรมการ
แสดงของเด็ก คาเชาเต็นท คาเชา
เครื่องเสยีง คาเชาสไลเดอรของ
เลนเด็ก และรายการอ่ืนๆ ฯลฯ 

80,000 โรงเรียน 
ชุมชนบาน
เกาะสมอ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการเด็กตำบลหัวหวาโตไป
ไมโกง 

เพ่ือกระตุนใหเด็กและเยาวชนใน
ตำบลหัวหวา จำนวน 5 ร.ร.รัก
ความถูกตองและความเปนธรรม 
ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน ไมโกง
ทุกรูปแบบ เพ่ือเปนคาอาหาร 
วัสดุการอบรม คาวิทยากร และคา
อ่ืนๆ 

40,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 
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3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ผด.02 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 คาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา 

คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หัวซา เด็กนักเรียนจำนวน 48 คน มื้อ
ละ 21 บาท/คน จำนวน 245 วัน 
 (ขอมลูเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน  
2565)  และตั้งจายงบประมาณเงิน
สนับสนุนคาใชจายคาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวซาเพ่ิมเตมิกรณีมี
เด็กเพ่ิมข้ึนภายหลัง จำนวน 10 คนๆ
ละ 21 บาท จำนวน 245 วัน 

298,410 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

2 สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหัวซา 

1.คาจดัการเรียนการสอน(รายหัว) เด็ก
นักเรียนจำนวน 48  
คนๆละ 1,700 บาท  
2. คาหนังสือเรียน  เด็กนักเรียน
จำนวน 48 คนๆละ 200 บาท/ป  
3. คาอุปกรณการเรียน เด็กนักเรยีน
จำนวน 48 คนๆละ  
200 บาท/ป  
4. คาเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียน
จำนวน 48 คนๆละ  
300 บาท/ป  
5. คากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน เด็กนักเรียน
จำนวน 48 คนๆละ  
430 บาท/ป  

135,840 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) ผด.02 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาอาหารเสรมิ (นม) - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา เดก็นักเรียน
จำนวน 48 คนๆละ 7.37
บาท 260 วัน เปน
เงิน จำนวน 91,977.60 บาท 
- โรงเรียนวัดหนองหูชาง เด็กนักเรียน
จำนวน 103 คนๆละ 7.37บาท 260 วัน
เปนเงิน จำนวน 197,368.60 บาท 
- โรงเรียนหัวซาวิทยา เด็กนักเรียน
จำนวน 93 คนๆละ 7.37บาท  260
วัน เปนเงิน จำนวน 178,206.60 บาท 
- โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคี
วิทยา) เด็กนักเรียนจำนวน 191 คนๆ
ละ 7.37บาท 260 วัน เปน
เงิน จำนวน 365,994.20 บาท 
- โรงเรียนบานหนองปรอืนอย เดก็นักเรียน
จำนวน 106 คนๆละ 7.37บาท260 วัน
เปนเงิน จำนวน 203,117.20 บาท 
- โรงเรียนวัดเนินผาสุก เด็กนักเรียน
จำนวน 92 คนๆละ 7.37บาท 260 วัน
เปนเงิน จำนวน 176,290.40 บาท 

 1,270,441 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน

หัวซา 
โรงเรียน

สังกัด สพฐ. 

กอง
การศึกษา 

            

 
 

 
 
 
 
 



25 

3.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) เงินอุดหนุน ผด.02 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหาร
กลางวัน  

(เงินอุดหนุน) - โรงเรยีนวัดหนองหู
ชาง เด็กนักเรียน
จำนวน 103 คน ๆ ละ 21 บาท 200  
วัน จำนวนเงิน 432,600 บาท 
 - โรงเรียนหัวซาวิทยา เด็กนักเรียน
จำนวน 93 คน ๆ ละ 21 บาท 200 วัน 
จำนวนเงิน 390,600 บาท 
 - โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคคี
วิทยา) เด็กนักเรียน
จำนวน 191 คน ๆ ละ 21 บาท 200วัน
จำนวนเงิน 802,200 บาท 
 - โรงเรียนบานหนองปรือนอย เดก็
นักเรียน  จำนวน 106 คน ๆ ละ 21  
บาท 200 วัน จำนวนเงิน 445,200  
บาท 
 - โรงเรียนวัดเนินผาสุก เด็กนักเรยีน
จำนวน 92 คน ๆ ละ 28 บาท 200 วัน
จำนวนเงิน 386,400 บาท 
 - ตั้งงบประมาณเพ่ิมเตมิจำนวนเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลหัว
หวา เด็กนักเรยีน
จำนวน 10 คน ๆ ละ 21 บาท  200 วัน
 จำนวนเงิน 42,000 บาท  

2,499,000 โรงเรียน 
สังกัด 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 
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 3.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ (งานกฬีาและนันทนาการ) ผด.02 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพตดิตำบลหัว
หวา เชน คาอาหาร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาปายประชาสัมพันธ  
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาจัด
สถานท่ี คาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

50,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการเลนกีฬาออก
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ
และปองกันแกไข
ปญหายาเสพตดิ 
อำเภอศรีมหาโพธิ 

อุดหนุนท่ีทำการอำเภอศรีมหาโพธิ ตาม
โครงการเลนกีฬาออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ
และปองกันแกไขปญหายาเสพตดิอำเภอศรี
มหาโพธิ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 

20,000 อำเภอ กอง 
การศึกษา 
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3.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น) ผด.02 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการจดังานรัฐพิธีและ
งานพิธีของสถาบันสำคัญ
หลักของชาติ อำเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

อุดหนุนท่ีทำการอำเภอศรีมหาโพธิ ตาม
โครงการจดังานรัฐพิธีและงานพิธีของ
สถาบันสำคญัหลักของชาติ อำเภอศรี
มหาโพธิ  
จังหวัดปราจีนบุรี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 

45,000 อำเภอ กอง 
การศึกษา 

            

2 โครงการงานรัฐพิธีและ
พระราชพิธีตางๆ 

เปนคาใชจายในการเตรียมสถานท่ี คาธง
ชาติ คาธงเฉลิมพระเกียรติ คาเสาธง คา
ปายประชาสัมพันธ 
คาจัดซุม คาเครื่องไฟฟา 
คาพุ คาดอกไม ฯ 

100,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

3 โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง 

คาใชจายในการเตรียมสถานท่ี คาเครื่อง
เสียง คาเครื่องไฟฟา คาน้ำดืม่ คา
น้ำแข็ง คาปายประชาสมัพันธโครงการ 
ฯลฯ 

60,000 หมู 15 กอง 
การศึกษา 

            

4 โครงการมาฆปูรมีศรี
ปราจีน 

เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน 
มาฆปูรมศีรีปราจีนของจงัหวัดปราจีนบุร ี

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

5 โครงการแหเทียน
เขาพรรษา 

จัดกิจกรรมการหลอเทียน 
พรรษา เพ่ือนำไปถวายวัดในเขตตำบล
หัวหวา 

10,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

6 โครงการอนุรักษประเพณี
สงกรานตตำบลหัวหวา 

จัดกิจกรรมงานอนุรักษ 
ประเพณีสงกรานต 

50,000 หมู 2 กอง 
การศึกษา 

            

7 โครงการไหวพระ 9 วัด 
เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทย 

คาใชจายประกอบดวย เชน คา
ประชาสมัพันธโครงการ คาจัดเตรยีม
และตกแตงสถานท่ี คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืนๆท่ีจำเปนในการดำเนินโครงการฯ 

300,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 
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      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม ผด.02 
 4.1 แผนงานการเกษตร (งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการและกิจกรรมปลูก
ตนไมและปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรตติำบลหัวหวา 

คาดำเนินโครงการและกิจกรรมปลูก
ตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลหัวหวา
, โครงการ 1 อปท. 1 ถนนทองถ่ิน
ใสใจสิ่งแวดลอม เชน คาจางเหมา
จัดทำปาย การจดัซื้อปุย  จัดซื้อ
ตนไมตางๆตามความเหมาะสมแต
ละสถานท่ี เชน ตนคูนเพ่ือประดับ
ถนนทางเขา อบต.ถนนสวน
สุขภาพ หมู 15 ถึงทางเขาบานหวั
ซา ฯลฯ ตนชาดัด ฯลฯ คาอุปกรณ
ตาง ๆ ฯลฯ 

300,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลดั             
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข     ผด.02 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสขุในเขตตำบลหัว
หวา 
 

คาใชจายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานดาน
สาธารณสุขในเขตตำบลหัว
หวา เชน คาจางเหมาทำปาย
ประชาสมัพันธโครงการ คาน้ำดื่ม คา
เอกสาร คาอุปกรณตาง ๆ 

500,000 นอก
สถานท่ี 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

1. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคมีกำจดั
ยุงลาย(ทราย 
อะเบท) จำนวน 44 ถังๆละ 3,000  
บาท เปนเงิน 132,000บาท  
2. เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อน้ำยาพน
หมอกควัน จำนวน 40 
 ขวด ๆ ละ 1,300 บาท  
เปนเงิน 52,000 บาท  

184,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

3 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเดจ็พระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

 เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัคซีนและ
อุปกรณในการฉีด  เปน
เงิน 50,000 บาท เพ่ือรณรงค
ควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 

50,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข     ผด.02 
  5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิอำเภอศรี
มหาโพธิ 

อุดหนุนท่ีทำการอำเภอศรีมหาโพธิ ตาม
โครงการปองกันกันแกไขปญหายาเสพ
ติด อำเภอศรมีหา
โพธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

100,000 อำเภอ กอง 
สาธารณสุข 

            

5 โครงการตามพระราชดำริ
ดานสาธาณสุข 

อุดหนุนสำหรับการดำเนินการตามแนว
โครงการพระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูบานแหง
ละ 20,000 บาท จำนวน 17 หมูบาน เ
ปนเงิน 340,000 บาท เพ่ือขับเคลื่อน
โครการพระราชดำรดิานสาธารณสุข ใน
กิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับ
ปญหาและบริบทของพ้ืนท่ี เชน คาใชจาย
ในการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
ของประชาชนในการเพ่ิมพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะของ
ประชาชน คาใชจายสำหรับการ
อบรม การประชุม การสัมมนา การ
รณรงค การเผยแพร ประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจของ
แตละโครงการ 

340,000 นอก
สถานท่ี 

กอง 
สาธารณสขุ 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข     ผด.02 
  5.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการบริหารจัดการขยะ คาใชจายตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะ เชน การคัดแยกขยะกอน
ท้ิง ความรูเรื่องการคดัแยกขยะ ขยะมี
พิษ การแปรรูปขยะโดยรไีซเคลิ และ
การอบรมใหความรู ฯลฯ คาใชจาย  
เชน ปายไวนิล คาวิทยากร คาน้ำ
ดื่ม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาจดัทำเอกสาร คาจดัซื้อถัง
ขยะพลาสตกิระบุขยะเปยก ขยะ
แหง ขยะอันตราย ฯลฯ เพ่ือมอบให
โรงเรียนไปดำเนินการติดตั้งท่ี
โรงเรียน หรือจางทำโครงเหล็กเพ่ือวาง
ถังขยะ คาวัสดุอุปกรณอ่ืน ๆ 

100,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 โครงการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

รณรงคหรืออบรมเก่ียวกับ
ไขเลือดออก คาจางเหมาทำปาย
ประชาสมัพันธโรงการ คาน้ำดื่ม คา
เอกสาร ฯลฯ 

15,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสขุ 

            

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

ดำเนินโครงการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ คาจางทำปายประชาสมัพันธ
ผูเสพยาเสพติดไปบำบัด จดับอรด
ประชาสมัพันธ จัดงานวันตอตานยาเสพ
ติดโลก ในวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุก
ป จัดนิทรรศการ จัดอบรมสมัมนา
โครงการตาง ๆ เก่ียวกับยาเสพ
ติด คาจางทำอาหาร น้ำดื่ม ฯลฯ 

20,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสขุ 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข     ผด.02 
  5.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาสถานการณฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไข
ปญหาสถานการณฝุนละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 เชน คาปายไวนิล คาน้ำ
ดื่ม คาจัดทำเอกสาร ฯลฯ 

10,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

5 โครงการปองกันและระงับ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด-19) 

คารณรงคหรืออบรมเก่ียวกับโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19) เชน คาจางเหมาทำปาย
ประชาสมัพันธโครงการ คาน้ำดื่ม คา
เอกสาร คาอุปกรณตาง ๆ ฯลฯ 

50,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสขุ 

            

6 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลยัลักษณ อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนาร ี

คาดำเนินโสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตตยิราชนารี  ในการ
จัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาพรอม
วัสดุอุปกรณในการฉีด ยาคุมกำเนิด ทำ
หมัน เข็มฉีดยา คาจางเหมาทำปาย
ประชาสมัพันธโครงการฯ คาสำรวจ
ขอมูลจำนวนสตัวและข้ึนทะเบียน
สัตว ฯลฯ เพ่ือรณรงคควบคมุและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา โดยจัดสรรตาม
จำนวนประชากรสุนัข/แมว หรือรายงาน
การสำรวจประชากรสุนัข/แมว ท้ังน้ีให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินคำนึงถึงการ
ขนสงและการจัดเก็บวัคซีนตามระบบ
ลูกโซความเย็น (Cold Chain)  

130,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสขุ 
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      6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ผด.02 
 6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการดำเนินการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา และสมาชิก
สมาชิกสภาองคการบรหิาร
สวนตำบลหัวหวา  
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการเลือกตั้ง (ยกเวน
คาตอบแทนเจาหนาท่ีในการ
เลือกตั้ง) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณในการเลือกตัง้นายก อบต.
และ ส.อบต. เชน คาบัตรเลือกตั้ง คา
ปากกา คากระดาษ คาอุปกรณในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

200,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาน้ำดื่ม คาอาหารวาง 
คาใชจายตางๆ ฯลฯ 

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 โครงการกิจกรรมจิตอาสา
ตำบลหัวหวา 

คาใชจายในการเตรียมงานตางๆ เชน
คาปายประชาสัมพันธโครงการ คาน้ำ
ดื่ม คาอาหารวาง คาใชจายตางๆ  

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

4 โครงการฝกอบรมกรรมการ
ประจำหนวยเลือกตั้ง 

คาใชจายในการจัดฝกอบรม
คณะกรรมการประจำหนวย
เลือกตั้ง)  เชน คาปาย คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีจำเปน ฯ 

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

5 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา 

คาอาหาร เครื่องดื่ม วิทยากร สถานท่ี
การฝกอบรม อุปกรณการ
ฝกอบรม สมุด ปากกา คาจางเหมา
จัดทำคูมือการอบรม คาปายไว
นิล คาท่ีพัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ 

50,000 นอก 
สถานท่ี 

สำนัก 
ปลัด 
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     6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ ผด.02 
 6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการพัฒนา/เพ่ิมศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน  
และผูนำหมูบาน/ชุมชน 

คาใชจายในการจัดฝกอบรมพัฒนา/
เพ่ิมศักยภาพผูบริหารสมาชิกสภา
พนักงานและผูนำชุมชน/หมูบาน เพ่ือ
เปนคาใชจายในการศึกษาดูงานและ
ฝกอบรมคณะผูบรหิาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตำบล พนักงาน
สวนตำบล พนักงานจาง ประชาชน
และบุคคลท่ีเก่ียวของ ฯลฯ เพ่ือเปน
คาปากกา สมดุ คาจางเหมา
รถยนต คาอาหาร คาวิทยากร คาท่ี
พัก คารายจายอ่ืนๆ ฯลฯ 

500,000 นอก
สถานท่ี 

สำนัก 
ปลัด 

            

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสวนตำบลและพนักงาน
จาง 

คาใชจายโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
เก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล งาน
การเงินและบัญชี งานวินัย ฯลฯ เพ่ือ
เปนคาอาหาร คาเครื่องดืม่ คา
วิทยากร สมดุ ปากกา คาจางเหมา
จัดทำคูมือการอบรม คาปายไว
นิล คาท่ีพัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ 

100,000 นอก
สถานท่ี 

สำนัก 
ปลัด 

            

8 โครงการอบรมใหความรูแก
ประชาชนในการเตรียมความ
พรอมเพ่ือรบัประโยชนจากการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก : Eastern 
Economic Corridor. (EEC) 

คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร สมดุ ปากกา คาจางเหมา
จัดทำคูมือการอบรม คาปายไว
นิล คาท่ีพัก คาจางเหมารถยนต ฯลฯ 

50,000 นอก
สถานท่ี 

สำนัก 
ปลัด 
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         6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) ผด.02 
ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกดิขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการฝกอบรมสงเสริมการ
ประกอบอาชีพ (การทำฮอรโมน
พืช) 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการตาม
โครงการฯ เชน คาใชจาย
เก่ียวกับ การใชและการตกแตง
สถานท่ีฝกอบรม คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคณุวิทยากร  
คายานพาหนะ คาท่ีพัก คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ   
คาประกาศนียบัตร ฯลฯ 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

 
 
6.3 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบรหิารงานคลัง) ผด.02 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษี 
และทรัพยสิน 

คาปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษี
และทรัพยสิน เชน คาถาย
เอกสารโฉนดท่ีดิน ฯลฯ  

200,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             
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6.4 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ผด.02 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จากโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการจางเหมา
ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ใน
เขตตำบลหัวหวา 

คาจางเหมาบริการตามโครงการจางเหมาตดิตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตดิตั้งเช่ือมตอ
จากโครงการเดิมท่ีดำเนินการติดตัง้ตามหมูบาน
และบรเิวณถนน 3070 เพ่ือเปาหมายตดิตั้ง
ปองกันปญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด สราง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ และรักษา
ความสงบเรียบรอยของตำบลหัวหวา  

500,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 โครงการจางเหมา
ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) 
หมู 8 บานหนองหู
ชาง 

คาจางเหมาบริการตามโครงการจางเหมาตดิตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) หมู 8 บาน
หนองหูชาง เพ่ือเปาหมายติดตั้งปองกันปญหา
อาชญากรรม/ยาเสพตดิ สรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน และรักษาความสงบเรยีบรอย
ของตำบลหัวหวา 

500,000 หมูท่ี 8 สำนักปลัด             

3 โครงการจางเหมา
ติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) 
หมู 9 บานหนอง
ปรือนอย และ หมู 
16 บานสีเสียดไทร
งาม 

คาจางเหมาบริการตามโครงการจางเหมาตดิตั้ง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) หมู 9 บาน
หนองปรือนอย และหมู 16 บานสีเสยีดไทร
งาม บริเวณชุมชน เพ่ือเปาหมายตดิตั้งปองกัน
ปญหาอาชญากรรม/ยาเสพตดิ สรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และรักษาความ
สงบเรียบรอยของตำบลหัวหวา 

500,000 หมูท่ี 9 สำนักปลัด             

4 โครงการเติมน้ำยา
ถังดับเพลงิ 

คาจางเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิง ปจจุบันมี
การเดมิน้ำยาดบัเพลิงมานานแลวจำเปนท่ีตอง
เปลี่ยนถายถังดับเพลิงเพ่ือสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และรักษาความสงบ
เรียบรอยของตำบลหัวหวา 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) ผด.02 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้จาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปกปองสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการ เชน คาใชจายเก่ียวกับการใช
และการตกแตงสถานท่ี
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคณุวิทยากร คา
ยานพาหนะ คาท่ีพัก คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

6 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสำคัญ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2566 เพ่ือเปน
คาใชจายในการดำเนินการตามโครงการ
เชน คาใชจายเก่ียวกับการใชและการ
ตกแตงสถานท่ี
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคณุวิทยากร คา
ยานพาหนะ คาท่ีพัก คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ 

20,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

7 โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและระงับอัคคภีัย 

 โครงการฝกอบรมการปองกันและระงับ
อัคคีภัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2566 เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินการตามโครงการเชน คาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคณุวิทยากร คา
ยานพาหนะ คาท่ีพัก คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ 

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) ผด.02 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกดิขึน้
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการสงเสริมเยาวชนสูการ
เรียนรูตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการสงเสริมเยาวชนสูการเรียนรู
ตามแนวทางปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาใชจายเก่ียวกับ การ
ใชและการตกแตงสถานท่ี
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคณุ
วิทยากร คายานพาหนะ คาท่ีพัก คา
วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ  

31,250 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ เชน คาใชจาย
เก่ียวกับ การใชและการตกแตง
สถานท่ีฝกอบรม คาอาหาร  
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคณุวิทยากร คายานพาหนะ  
คาท่ีพัก คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร ฯลฯ 

33,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 โครงการพัฒนาบทบาทหนาท่ี
ผูนำทองถ่ินทองท่ี และบุคลากร 
สังกัดกระทรวงมหาดไทยอำเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

อุดหนุนท่ีทำการอำเภอศรีมหา
โพธิ ตามโครงการพัฒนาบทบาท
หนาท่ีผูนำทองถ่ินทองท่ี และ
บุคลากร สังกัดกระทรวงมหาดไทย
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ.
2566 

50,000 อำเภอ สำนักปลัด             
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6.6 แผนงานงบกลาง ผด.02 

ท่ี โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จายคาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน 

15,444,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จายคาเบ้ียยังชีพคนพิการ 
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน 

4,315,200 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
(คนละ 500 บาท) 

จายคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน  

84,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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                                                                          แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566                                                               ผด.02/1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑสำนักงาน (สำนักปลัด) 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เกาอ้ีสำนักงาน 1. จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 6 ตัวๆ
ละ 6,290 บาท จำนวน 37,740 บาท 
กวาง 63 x ลึก 74 x สูง 108-116 ซม.   
2. จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 4 ตัวๆ
ละ 6,290 บาท จำนวน 25,160 บาท 
กวาง 63 x ลึก 74 x สูง 112-120  เซนติเมตร   
3. จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 8 ตัวๆ
ละ 2,800 บาท จำนวน 22,400 บาท 
กวาง 58 x ลึก 62 x สูง 90-100  เซนติเมตร   
เปนครุภณัฑท่ีไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ  

85,300 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 เครื่องเคลือบบัตร จัดซื้อ เครื่องเคลือบบัตร สามารถเคลือบ
รอน เคลือบเย็น เคลือบฟอลย เคลือบบัตรแข็งไดด ี

5,200 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 เครื่องเจาะ
กระดาษและเขา
เลม 

รายละเอียด ดังน้ี 
-เปนชนิดสันหวงพลาสติก ขนาดไมต่ำนอย
กวา 21 หวง 
-เขาเลมไดหนาไมนอยกวา 2 น้ิว 
-เขาเลมขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 
-ปรับระยะหางระหวางขอบเอกสารและรูเจาะ
ได                      
-เขาเลมเอกสารไดกวางสุดA4(21รู)   

11,800 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566                                                               ผด.02/1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑสำนักงาน (สำนักปลัด) 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องดูดฝุน ขนาด 
25 ลิตร 

เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูด
ฝุน ขนาด 25 ลติร  จำนวน 1 เครื่องๆ 
คุณลักษณะ ดังน้ี  
-สามารถดูดฝุนและน้ำ 
-เปนราคาพรอมอุปกรณ 

14,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

5 เครื่องฟอกอากาศ  
ชนิดเคลื่อนท่ี 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิด
เคลื่อนท่ี จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 20,000 บาท เปนเงิน 40,000 บาท  
คุณลักษณะ ดังน้ี  
1) แผนกรองอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอด
ลางทำความสะอาดได 
2) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศไมนอยกวา
ไมนอยกวา 90 %  
3) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองความปลอดภัย  

40,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

6 ช้ันวางแฟมตั้ง 4 ช้ัน จัดซื้อช้ันวางแฟมตั้ง 4 ช้ัน (ช้ันละ 10 ชอง)
จำนวน 3 หลังๆละ 8,800 เปน
เงิน 26,400 บาท   
ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก xสงู)   
91.4 x 30.5 x 175.4 เซนติเมตร  

26,400 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566                                                               ผด.02/1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑสำนักงาน 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 ชุดโตีะประชุมและ
เกาอ้ีประชุม ขนาด 9 
ท่ีน่ีง 

1. โตะสำหรับประชุม ขนาดไมนอยกวา กวาง
150 x ยาว450 x สูง
75 เซนติเมตร ประกอบดวย 
   - โตะโลงเคลือบเมลามีน ขาไม ขนาดไมนอย
กวา กวาง 150 x ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร
 จำนวน 4 ตัว 
   - โตะครึ่งวงกลม เคลือบเมลามนี ขาไม ขนาด
ไมนอยกวา กวาง 150 x ลึก 60 x สูง 75  
เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว 
2. เกาอ้ีสำหรับประชุม ขาตัวซี มพีนักพิงตา
ขาย ขนาดไมนอย
กวา กวาง 56 x ลึก 56 x สูง 88 เซนตเิมตร  
จำนวน 9 ตัว 

49,900 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

8 ตูเก็บเอกสาร 10 
ลิ้นชัก 

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 1 บานเปด, 10 ลิ้นชักแยก
เอกสาร 4 ลิ้นชักใหญ จำนวน 2 หลังๆ
ละ  6,150 บาท เปนเงิน 12,300 บาท 
ขนาดไมนอยกวา กวาง 118.5 x ลึก 40.7 x
สูง 88 เซนติเมตร 

12,300 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

9 ตูบานเลื่อนกระจก 5 
ฟุต 

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 4  
หลังๆละ 8,800 บาท 
ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก xสงู)  
148.5 x 40.7 x 88.0 เซนติเมตร 

35,200 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566                                                               ผด.02/1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ 
1. ครุภัณฑสำนักงาน 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ตูบานเลื่อนสูงแบบ
กระจก 

ตูบานเลื่อนสูงแบบกระจก จำนวน 8 หลังๆ
ละ 10,200 บาท เปนเงิน  81,600 บาท   
-ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก xสงู)  
91.4 x 45.7 x 182.9  เซนติเมตร 

81,600 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

11 ตูล็อกเกอร 12 
ประต ู

ตูลอกเกอร 12 ประตู จำนวน 1 หลัง ๆเปน
เงิน 14,900 บาท  
ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก xสงู)   
91.4 x 45.7 x 182.9  เซนติเมตร  

14,900 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

12 โตะทำงานหนา
เหล็ก PVC พรอม
กระจก ขนาด 7 
ลิ้นชัก 

โตะทำงานหนา
เหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก  จำนวน 6 ตัวๆ
ละ 9,500 บาท เปนเงิน 57,000 บาท 
1.ชุดลิ้นชักซาย/ขวา มีกุญแจแบบล็อคพรอมกัน
ทุกลิ้นชัก (แยกแตละฝง)  
2.ลิ้นชักกลางมีกุญแจแยกตางหาก 
3.หนาโตะเปนแผนเหล็ก ปูทับหนาดวยแผน
PVC มีขอบยาง/อลูมเินียมสูงกวาหนาโตะ  
พรอมแผนกระจกใสปูหนาโตะ 
4. ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก xสูง): 154 x 
78 x 75.30 เซนติเมตร 

57,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2566                                                               ผด.02/1 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ประเภทครุภัณฑ 
 1. ครุภัณฑสำนักงาน (สำนักปลัด) 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โตะเอนกประสงค โตะเอนกประสงค  จำนวน 20 ตวัๆ
ละ 2,200 บาท เปนเงิน 44,000 บาท 
1.ขนาดไมนอยกวา (กวา งx ลึก x สูง) 75 x 
180 x 75 เซนตเิมตร  
2.โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 
3.พ้ืนโตะบุโฟเมกา  

44,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

 
   2. ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร (สำนักปลัด) 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร ระดับ 
XGA 

1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สำมารถตอกับ
อุปกรณเพ่ือฉายภาพ โปรเจคเตอร จาก
คอมพิวเตอรและวิดโีอ 
 2) ใช 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel
 หรือระบบ DLP 
 3) ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของ
ภาพ 
 4) ขนำดท่ีกำหนดเปนขนาดคาความสองสวาง
ข้ันต่ำ (ANSI Lumens) 

49,900 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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   2. ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร (สำนักปลัด) ผด.02/1 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 จอภาพ ชนิด
มอเตอรไฟฟา 
จำนวน 1 จอ 

1.ขนาดเสนทแยงมุม  
  5.1.5 ขนำด 200 น้ิว หรือ 144 x 144 น้ิว
 หรือ 120 x 160 น้ิว  หรือ 122 x 162 น้ิว
 หรือ 12 x 12 ฟุต 
2) จอมวนเก็บในกลองได บังคับจอ ข้ึน ลง หยุด
ดวยสวิตช หรือรีโมทคอนโทรล ใชไฟ
ฟ� AC 220 โวลต 50 เฮริตซ 

45,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

    
 
  3. ครภุัณฑงานบานงานครวั (สำนักปลัด) 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องตัดแตงพุม
ไม ขนาด 29.5 
น้ิว 

เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 29.5 น้ิว  
จำนวน 2 เครื่องๆละ 17,400 บาท  เปน
เงิน 34,800 บาท คุณลักษณะ ดังน้ี 
1) เปนเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนตแบบ
มือถือ 
 2) ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซ ี
 4) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.9 แรงมา 
 5) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 29.5 น้ิว 

34,800 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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  4. ครภุัณฑกีฬา (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
 6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องออกกำลังกาย - เครื่องออกกำลังกายกลางแจง บริหารสะโพก-
หัวไหล (แบบโยก-เดินสลับ
เทา)  จำนวน  2 เครื่องๆละ 9,250 บาท รวม
เปนเงิน 19,040 บาท                 
-เครื่องออกกำลังกายกลางแจง บริหารหัวขอ
เขา-ขา (แบบจักรยานลอเหล็กน่ัง
พิง) จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,520 บาท รวม
เปนเงิน19,040 บาท                     
-เครื่องออกกำลังกายกลางแจงบรหิารแขน  -
หนาอก – หัวไหล (แบบดึงยกตุม
น้ำหนัก) จำนวน 2 เครื่องๆละ 10,600  
บาท รวมเปน
เงิน 21,200 บาท                                  
-เครื่องออกกำลังกายซิทอัพ 
หนาทอง/บริหารขา-เขา(แบบยกตุม
น้ำหนัก) จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 7,300 บาท รวมเปนเงิน 14,600 บาท 
-เครื่องออกกำลังกายกลางแจง บริหารแขน-เขา-
ลดหนาทอง(แบบถีบ-ดึง-ยก
ตัว) จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,520 บาท รวม
เปนเงิน 19,040 บาท               

100,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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    5. ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องคอมพิวเตอร 
ALL In One สำหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One  
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 23,000 บาท เปนเงิน 46,000 บาท 

46,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สำหรับงาน
ประมวลผล 

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบังาน
ประมวลผล จำนวน 2 เครื่องๆละ 22,000  
บาท เปนเงิน 44,000 บาท 

44,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ 

เครื่องพิมพMultifunction  แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
จำนวน  2 เครื่องๆละ 7,500 บาท   
จำนวน 15,000  บาท 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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    1. ครภุัณฑสำนักงาน (กองคลัง)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องฟอกอากาศ 
ชนิดเคลื่อนท่ี 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิด
เคลื่อนท่ี จำนวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังน้ี  
1) แผนกรองอนุภาคฝุนละอองและสามารถ
ถอดลางทำความสะอาดได 
2) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศไมนอย
กวาไมนอยกวา 90 %  
3) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองความปลอดภัย  

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

       
     2. ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (กองคลัง)  
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องพิมพ 
Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ส ี

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  
เลเซอร หรือ LED สี ราคา จำนวน 1 เครื่อง  

15,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

2 เครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดำ 
ชนิด Network แบบท่ี 
2 (38 หนา/นาที) 

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดำ ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หนา/
นาที) จำนวน 4 เครื่องๆละ 15,000 บาท  
รวมเปนเงิน 60,000 บาท 

60,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

 
 



49 

    1. ครภุัณฑสำนักงาน (ตรวจสอบภายใน)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.3 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานควบคุมและการตรวจสอบภายใน) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เกาอ้ีสำนักงาน จัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตวั  
จำนวน 2,800 บาท  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 58 x ลึก 62 x สูง
90-100  เซนตเิมตร มีพนักพิง  มีทาวแขน 
-ปรับระดับความสูง-ต่ำ และมีลอ 

2,800 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลดั 
(ตรวจ 
สอบ

ภายใน) 

            

 
     1. ครภุัณฑไฟฟาและวิทยุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.4 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานปองกันและบรรเทาสาธารภัย) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เครื่องกำเนิดไฟฟา จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟา  จำนวน 2 เครื่องๆ
ละ 10,000 บาท ตามรายละเอียดดังน้ี 
-เครื่องยนต เบนซิน 4 จังหวะ  
-กำลังไฟไมนอยกวา 900 วัตต  
-ความจุน้ำมันเบนซินไมนอย
กวา 6 ลิตร             
-ความจุน้ำมันเครื่องไมนอยกวา 0.37 ลิตร    

20,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลดั 
(ตรวจ 
สอบ

ภายใน) 

            

 
 
 
 
 
 



50 

  1. ครุภัณฑสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ผด.02/1 
       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
 6.1.5 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เกาอ้ีสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 2,800  
บาท จำนวน 5,600.- บาท  รายละเอียด ดังน้ี 
-ขนาดไมนอยกวา กวาง58xลึก62xสูง 90-
100  เซนตเิมตร มีพนักพิง  มีทาวแขน  
ปรับระดับความสูง-ต่ำ และมีลอ  

5,600 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

2 ตูเก็บเอกสาร 10 
ลิ้นชัก 

จัดซื้อตูเหล็กแบบ 1 บานเปด 10 ลิ้นชัก 
 แยกเอกสาร 4 ลิ้นชักใหญ เปนเงินจำนวน 
12,300 บาท รายละเอียด ดังน้ี  
ขนาดไมนอยกวา กวาง 118.5 x ลึก 40.7 x
สูง 88 เซนติเมตร 

12,300 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

3 ตูบานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต 

ตูบานเลื่อน
กระจก 5 ฟุต จำนวน 2 หลังๆ ละ 8,800 บา
ท จำนวน 17,600 บาท รายละเอียดดังน้ี 
1.ขนาดไมนอยกวา กวาง
148.5x40.7x88 เซนตเิมตร 
2.โครงตูผลิตจากเหล็กแผนหนาไมนอย
กวา 0.06 มิลลิเมตร 
3.แผนช้ันทำจากเหล็กแผนหนาไมนอย
กวา 0.05 มิลลิเมตร 
4.บานเลื่อนกระจก 2 ประต ู
5.หนาบานมีกุญแจล็อค 

17,600 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

4 ตูบานเลื่อนสูงแบบ
กระจก 

ตูบานเลื่อนสูงแบบกระจก จำนวน 2 หลังๆ
ละ 10,200 บาทเปน
เงิน 20,400 บาท  รายละเอียด ดังน้ี 
ขนาดไมนอยกวา (กวางxลึกx
สูง) 91.4x45.7x182.9 เซนติเมตร  

20,400 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            



51 

     1. ครุภัณฑสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) ผด.02/1 
        6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  
   6.1.5 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โตะทำงานหนา
เหล็ก PVC พรอม
กระจก ขนาด 7 
ลิ้นชัก 

โตะทำงานหนาเหล็ก PVC พรอม
กระจก ขนาด 7 ลิ้นชัก  จำนวน 1 ตัว ๆ ละ  
9,500 บาท   
1.ชุดลิ้นชักซาย/ขวา มีกุญแจแบบล็อคพรอมกัน
ทุกลิ้นชัก (แยกแตละฝง)  
2.ลิ้นชักกลางมีกุญแจแยกตางหาก 
3.หนาโตะเปนแผนเหล็ก ปูทับหนาดวย
แผน PVC มีขอบยาง/อลมูิเนียมสงูกวาหนาโตะ  
4. ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลึก xสูง):  
154 x 78 x 75.3 เซนติเมตร  

9,500 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

 
 
      2. ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (กองการศึกษาฯ)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.5 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องคอมพิวเตอร 
ALL In One สำหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One  
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

2 เครื่องพิมพ 
Multifunction 
เลเซอรหรือ LED ส ี

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร
หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

 



52 

      1. ครภุัณฑสำนักงาน (กองการศึกษาฯ)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.6 แผนงานบรหิารท่ัวไป (งานระดบักอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องฟอกอากาศ 
ชนิดเคลื่อนท่ี 

จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลือ่นท่ี จำนวน 
1 เครื่อง 
คุณลักษณะ ดังน้ี  
1) แผนกรองอนุภาคฝุนละอองและสามารถ
ถอดลางทำความสะอาดได 
2) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองประสทิธิภาพการฟอกอากาศไมนอย
กวาไมนอยกวา 90 %  
3) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองความปลอดภัย  

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

2 ช้ันวางของ 10 ชอง จัดซื้อช้ันวางของ 10 ชอง จำนวน 3 ตูๆละ  
3,900 บาท จำนวน 11,700 บาท รายละ 
เอียด ดังน้ี  
-มีจำนวน 10 ชอง มีฝาหลัง ขนาดไมนอย
กวา กวาง 35 x ลึก 150 x สูง 90  
เซนติเมตร 

11,700 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

     1. ครุภัณฑสำนักงาน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.7 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เกาอ้ีสำนักงาน คาจัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว  
จำนวน 2,800 บาท  ตามรายละเอียดดังน้ี 
-ขนาดไมนอยกวา กวาง58xลึก62xสูง90-
100  เซนตเิมตร  
มีพนักพิง  มีทาวแขน ปรับระดับความสูง-
ต่ำ และมีลอ  

2,800 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 ตูเก็บแบบฟอรม 
15 ลิ้นชัก 

ตูเก็บแบบฟอรม 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง  
เปนเงิน  8,100 บาท คุณลักษณะ ดังน้ี 
- ขนาดไมนอยกวา (กวาง37.5xลกึ4.57xสูง
13.20) เซนติเมตร  
- ระบบกุญแจล็อกรวมทุกลิ้นชัก  
- มือจับฝง พรอมท่ีเสียบการด  

8,100 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

3 ตูบานเลื่อนสูงแบบ
กระจก 

ตูบานเลื่อนสูงแบบกระจก จำนวน 2 หลังๆ
ละ 10,200 บาท รวมเปนเงิน 20,400 บาท  
คุณลักษณะ ดังน้ี 
- ขนาดไมนอยกวา (กวาง 91.4xลึก45.7xสูง
182.9) เซนติเมตร  
- ภายในม ี3 แผนช้ัน 
- บานเลื่อนกระจกล็อคดวยระบบกุญแจ   

20,400 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

4 โตะทำงานหนา
เหล็ก PVC พรอม
กระจก ขนาด 7 
ลิ้นชัก 

1.ชุดลิ้นชักซาย/ขวา มีกุญแจแบบล็อคพรอมกัน
ทุกลิ้นชัก (แยกแตละฝง)  
2.ลิ้นชักกลางมีกุญแจแยกตางหาก 
3.หนาโตะเปนแผนเหล็ก ปูทับหนาดวยแผน
PVC มีขอบยาง/อลูมเินียมสูงกวาหนาโตะ  
4. ขนาดไมนอยกวา (กวางxลึกx
สูง): 154x78x75.3 เซนตเิมตร  

9,500 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            



54 

      2. ครภุัณฑการเกษตร (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.7 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องพนหมอกควัน เครื่องพนหมอกควัน 1 เครื่อง เปน
เงิน 59,000 บาท   
คุณสมบัติเฉพาะ ดังน้ี 
1) กำลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา  
2) ถังบรรจุน้ำมันเช้ือเพลิงไมนอย
กวา 1.2 ลติร  
3) ถังบรรจุน้ำยาเคมไีมนอยกวา 5 ลตริ  
4) ปริมาณการฉีดพนน้ำยาไมนอยกวา 40 ลิตร
ตอช่ัวโมง  
5) มีอุปกรณพรอมใชงาน 

59,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

 
     3. ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.7 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เครื่องคอมพิวเตอร 
ALL In One สำหรับ
งานประมวลผล 

เครื่องคอมเครื่องคอมพิวเตอร ALL In One  
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

2 เครื่องพิมพ 
Multifunction 
เลเซอรหรือ LED ส ี

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร
หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

 
 



55 

     1. ครภุัณฑสำนักงาน (กองชาง)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.8 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง) 
ท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เกาอ้ีสำนักงาน คาจัดซื้อเกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 5 ตัว  
จำนวน 2,800 บาท  ตามรายละเอียดดังน้ี 
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 58 x ลึก 62 x สูง
90-100  เซนตเิมตร  
มีพนักพิง  มีทาวแขน ปรับระดับความสูง-
ต่ำ และมีลอ  

14,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

2 เครื่องฟอกอากาศ 
ชนิดเคลื่อนท่ี 

เครื่องฟอกอากาศ ชนิดเคลื่อนท่ี จำนวน 1  
เครื่อง เปนเงิน 20,000 บาท  
คุณลักษณะ ดังน้ี  
1) แผนกรองอนุภาคฝุนละอองและสามารถถอด
ลางทำความสะอาดได 
2) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศไมนอยกวา
ไมนอยกวา 90 %  
3) เปนผลิตภัณฑท่ีผานการตรวจคุณภาพและ
รับรองความปลอดภัย  

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

3 ตูบานเลื่อนกระจก 
5 ฟุต 

ตูบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จำนวน 2 หลังๆ
ละ 8,800 บาท เปนเงิน  17,600  บาท   
คุณลักษณะเฉพาะ ดังน้ี 
ขนาดไมนอยกวา (กวางxลึกxสูง)   
148.5 x 40.7 x 88.0 เซนติเมตร 

17,600 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

4 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน ตูเหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 3 หลังๆ ละ  
5,700 บาท 1) มีมือจับชนิดบิด 
 2) มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
 3) คุณสมบัตติามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม (มอก.)   

17,100 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             
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ประเภทวัสด ุ
      1. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุไฟฟาและวิทย ุ จัดซื้อวัสดไุฟฟาและวิทยุ รายละเอียด ดังน้ี 
-ประเภทคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัด
กระแสไฟฟา มาตรสำหรับตรวจ วงจรไฟฟา  
เครื่องประจไุฟฟา โคมไฟ โทรโขง ไมชัก
ฟวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสญัญาณ ฯลฯ   
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน ฟวส สายไฟฟา  
หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา รีซสิเตอร เบรก
เกอร สายอากาศ แบตเตอรี่โซลาเซลล ฯลฯ -
ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  
เชน ดอกลำโพง แผงวงจร แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ ไฟประดับ ไฟกระพริบ ตกแตงสถานท่ี
ในเทศกาลสำคัญ 

70,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 วัสดุงานบานงาน
ครัว 

วัสดุงานบานงานครัว รายละเอียด ดังน้ี 
-วัสดุคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  
กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกวน้ำ จานรอง ถวย
ชาม ชอน สอม กระจกเงา โองน้ำ ท่ีนอน  
กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ำมัน เตารีด  
เครื่องบดอาหาร เครี่องตไีขไฟฟา เครื่องปงขนม
ปง กระทะไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาว
ไฟฟา กระติกน้ำรอน กระติกน้ำแข็ง ถัง
แกส เตา ฯลฯ -วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปู
โตะ น้ำจดืท่ีซื้อจากเอกชน แปรง ไมกวาด แกว
น้ำ น้ำยาลางจาน น้ำยาถูพ้ืน สบู สายฉีด
น้ำ กอกน้ำ ฯลฯ 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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      1. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุกอสราง -วัสดุคงทน เชน ไมตางๆ คอน ชะแลง จอบ  
สิ่ว เสียม ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัด
ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ำมันทาไม ทิน
เนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนต
บล็อค กระเบ้ือง สังกะส ีตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ำพีวีซี ฯลฯ  

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

4 วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง 

-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สญัญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ำมันเบรค  
น็อตและสกร ูสายไมล เพลา ฟลมกรองแสง
ฯลฯ  
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียร
รถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพาน
ใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับ
ลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชน
รถยนต เข็มขัดนิรภยั 

90,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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      1. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น 

เพ่ือจายเปนคาน้ำมันเช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น รายละเอียด ดังน้ี 
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ำมัน
เช้ือเพลิง น้ำมันดิเซล น้ำมันกาด น้ำมัน
เบนซิน น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถาน  
กาส ฯลฯ ใชกับรถยนตสวนกลาง ทะเบียน  
กค 1200 ปจ และรถจักรยานยนต ทะเบียน  
1 กฌ 8874 ปจ กน 5963 ปจ ฯล 

100,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

6 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร 

-วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียน
ภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนต  
เครื่องกลอเทป เลนสซมู กระเปาใสกลอง
ถายรูป ปายไฟแจงเตือนแบบลอลาก ปาย
ประชาสมัพันธ ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน พูกัน สี กระดาษ
โปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลมสไลด  
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสหีรอืหรือขาวดำท่ี
ไดจากการลาง อัดขยาย ภาพถายดาวเทียม  
เอกสารเผยแพรผลการดำเนินงาน ฯลฯ 

8,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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     1. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไป) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุคอมพิวเตอร -วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ -วัสดสุิ้นเปลือง เชน  
อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ
หรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  
ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  
ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร  
กระดาษตอเน่ือง สายเคเบ้ิล ฯลฯ  
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล ฮารดดสิกไดรฟ ซดีีรอมไดรฟ แผน
กรองแสง แผงแปนอักระ หรือแปนพิมพ  
เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีดฟดเตอร เมาส 
 พรินเตอร สวิตช่ิงบอกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเลก็ทรอนิกส เครื่องอาน
และบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เชนแบบดิ
สเกตต แบบฮารดดสิต แบบซีดีรอม  
แบบออพติคอล เราเตอร ฯลฯ 

150,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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     1. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุ
สำนักงาน 

คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชของสำนักงานตางๆ  
รายละเอียด ดังน้ี  
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปายช่ือ สำนักงาน หรือ
หนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาิกา กระเปา ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดินสอ 
 ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอรค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำ
หมึกปริ้น แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ธงชาต ิสิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจาง
พิมพ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำดื่มสำหรบับริการประชาชนใน
สำนักงาน ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง สายเคเบ้ิล ฯลฯ  
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวย
ประมวลผล ฮารดดสิกไดรฟ ซดีีรอมไดรฟ แผนกรอง
แสง แผงแปนอักระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่
ชิป คัตชีดฟดเตอร เมาส พรินเตอร สวิตช่ิงบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจร ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            



61 

      2. คาวัสดุ (กองคลัง)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.3 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุ
สำนักงาน 

จัดซื้อวัสดสุำนักงานตาง ๆ รายละเอียด ดังน้ี  
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระ
บรมฉายาลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปาย
ช่ือ สำนักงาน หรือหนวย งานแผนปายจราจร หรือแผน
ปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาิกา กระเปา ฯลฯ         
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดิน
สอง ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอรค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำ
หมึกปริ้น แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัต ิ
ขาราชการ แบบพิมพ ธงชาต ิสิ่งพิมพไดจากการซื้อหรือ
จางพิมพ น้ำมัน ไขข้ีผึ้ง น้ำดื่มเพ่ือบริการประชาชนใน
สำนักงาน ฯลฯ 

100,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

2 วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง 

-วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจก
โคงมน ล็อคพวงมาลยั สัญญาณไฟกระพริบ สญัญาณไฟ
ฉุกเฉิน ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ำมันเบรค น็อตและสก
รู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสงฯลฯ  
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต  
เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช 
 พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี ่
 จานจาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับ
ลกูปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ 

40,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             



62 

     2. คาวัสดุ (กองคลัง)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.3 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

นรายละเอียด ดังน้ี 
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ำมันเช้ือเพลิง  
น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมันจารบี  
น้ำมันเครื่อง ถาน กาส น้ำมันเกียร น้ำมันหลอลื่น 
ฯลฯ รถยนตสวนกลาง ทะเบียน กค 4720 ปจ ฯลฯ 

60,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

4 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

 รายละเอียด ดังน้ี 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรอืจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลอืง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ  
- ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผงอัข
ระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟด
เตอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและบันทึก
ขอมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดสิเกตต แบบ
อารดดสิต แบบซดีีรอม แบบออพติคอล ฯลฯ 

100,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 



63 

     3. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.4 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุสำนักงาน รายละเอียด ดังน้ี  
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปายช่ือ สำนักงาน หรือ
หนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาิกา กระเปา ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ชอรค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น แฟม 
 สมุดบัญชี สมดุประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาต ิ
 สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ 

5,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง สายเคเบ้ิล ฯลฯ  
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล  
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปน
อักระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีดฟด
เตอร เมาส พรินเตอรสวิตช่ิงบอกซ  
เครื่องกระจายสญัญาณ 
 แผนวงจรอิเลก็ทรอนิกส เครื่องอานและบันทึกขอมลู 
ฯลฯ 

5,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            



64 

     4. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.4 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุสำนักงาน รายละเอียด ดังน้ี 
-ประเภทวัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็กไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร กุญแจ ตะแกรงวางเอกสารนาิกาตั้ง
หรือแขวน เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ  
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก
ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ำยาลบคำผิด เทปกาวไมลวด
เย็บกระดาษ สมดุ ซองเอกสาร ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ 

 รายละเอียด ดังน้ี 
-ประเภทคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทร
โขง ไมลลอยพรอมเครื่องสงสญัญาณ ฯลฯ   
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน ฟวส สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา ฯลฯ -ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 วัสดุเครื่องแตง
กาย 

 เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย
ตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทาเข็มขัด เสื้อสะทอนแสง เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน 

90,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

4 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรอื จานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ 
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมลูเทป
บันทึกขอมูล ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

 
 
 



65 

     5. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.5 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุกอสราง -ประเภทคงทน เชน ไมตาง ๆ คอน คีม ชะแลง จอบ  
สิ่ว เสียม เลื่อยขวาน กบไสไม ฯลฯ  
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน น้ำมันทาไม ทิน
เนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป อิฐ หรือ
ซีเมนตบล็อค กระเบ้ือง สังกะส ีตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว แผนดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ  
1.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ำ
และอุปกรณประปา  ทอตางๆ  ทอน้ำบาดาล ฯลฯ 
 - เพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมขังบริเวณถนนภายใน
หมูบาน โครงการธนาคารน้ำใต
ดิน ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท   
2. จัดซื้อยางมะตอย เพ่ือซอมแซมถนนภายใน
ตำบล  ฯลฯ  
-เพ่ือดำเนินโครงการซอมแซมถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ
เล็กนอย ใหใชไดดดีังเดิม รวมถึงโครงการธนาคารน้ำใต
ดิน แกไขปญหาน้ำทวมขังบริเวณถนนใน
หมูบาน  จำนวน 200,000 บาท  
3.จัดซื้อทราย หิน ลูกรัง ปูน ฯลฯ  
- เพ่ือดำเนินการซอมแซมถนนท่ีเปนหลุมเปนบอ
เล็กนอย ใหใชไดดังเดิมเปนกรณี
ฉุกเฉิน จำนวน 400,000 บาท 
4. จัดซื้อทราย กระสอบปุย เชือก ตะปู ไม ฯลฯ  
-เพ่ือดำเนินโครงการฝายกระสอบทราย เพ่ือปองกันภัย
แลง แกไขปญหาน้ำนอยในฤดูแลง เพ่ือชวยเหลือ
ประชาชน เกษตรกร เพ่ือใหมีน้ำใชตลอดปในฤดู
แลง  จำนวน 50,000 บาท   

660,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            



66 

      5. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.5 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย คีมล็อค ฯลฯ   
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต ฯลฯ   
-ประเภทวัสดุประกอบและอะไหล เชน เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุด
เกียร รถยนต เบรก ครัช พวงมาลยั สายพาน
ใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ ลอ ไฟหนา ฯลฯ  

150,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

เชนน้ำมันเช้ือเพลิง น้ำมันดเีซล น้ำมันเบนซินน้ำมันจาร
บี น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร ฯลฯ ใชกับรถยนต
สวนกลาง ทะเบียน กน 5964 ปจ รถน้ำอเนกประสงค
หมายเลขทะเบียน 81-1073 ปจ 23 ป ทะเบียน  
บธ 3105 ปจ 14 ป ทะเบียน บม 7571 ปจ 3 ป
ฯลฯ 

350,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

4 วัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน วาลวน้ำดับเพลิง(เช่ือมกับ
รถดับเพลิง) ทอสายสงน้ำ สายดับเพลิงอุปกรณดับไฟ
ปา ฯลฯ  
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอล
ดับเพลิง ฯลฯ  
1.จัดซื้อถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
จำนวน 60,000 บาท  
   - เพ่ือซื้อถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เพ่ือติดตั้งตาม
หมูบานเพ่ือปองกันเพลิงไหมเบ้ืองตนกอน 
2.จัดซื้อหัวฉีดปรับฝอยดามปน สายดับเพลิงชนิดยาง
สงเคราะหพรอมขอตอ ขนาด 1.5 น้ิว และ 2.5 น้ิว  
และทอดูดน้ำขนาด 4 น้ิว ยาว 12 เมตร  
จำนวน 90,000 บาท 

150,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            



67 

     5. คาวัสดุ (สำนักปลัด)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.5 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 วัสดุจราจร -ประเภทวัสดุคงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบสัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงก้ันจราจรกระจกโคงมน ไฟ
แวบ กระบองไฟ ฯลฯ 
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน ยางชะลอความเร็วรถหรือ
ยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ  
จำนวน 135,000 บาท  
-จัดซื้อกระจกโคงพรอมอุปกรณ ขนาดเสนผาน
ศูนยกลางไมนอยกวา 24 น้ิว พรอมเสาไมนอย
กวา 2 น้ิว ยาวไมนอยกวา 3 เมตร จำนวน 50 ชุดๆ
ละ 4,300 เปนเงิน 215,000 บาท  
เพ่ือติดตั้งปองกันอุบัติเหตุตามชุมชน 

350,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

6 วัสดุอ่ืน -ประเภทวัสดุคงทน เชน มิเตอรน้ำ-ไฟฟา
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแกส ฯลฯ 
1.วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบังคับ
สัตว ฯลฯ จำนวน 10,000 บาท  
2.เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อวัสดุอุปกรณไฟโซลาเซลล เพ่ือ
เปนโคมไฟถนนโซลาเซลลเพ่ือใชในการสองสวางบรเิวณ
ถนนหรือทางเดิน เชน สนามหญา ทางเดินภายใน
หมูบาน ทางเดินสาธารณะ ฯลฯ ประกอบดวยดวยตัว
โคมไฟ ขาตดิตั้ง และอุปกรณในการติดตั้งไฟโซลา
เซลล  ขนาดตามความเหมาะสมแตละสถานการณ  
เชน ขนาด 300 วัตต,200 วัตต 100 วัตต,60 วัตต, 
40 วัตต,30 วัตต ฯลฯ ลอแหลม มืด ไฟฟาสาธารณะ
เขาบริการไมถึงและประหยัดคากระแสไฟฟา จัดซื้อเปน
ชุด ตั้งงบประมาณไวจำนวน 400,000 บาท 

410,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

 



68 

     6. คาวัสดุ (กองการศึกษาฯ)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.6 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุสำนักงาน รายละเอียด ดังน้ี  
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปายช่ือ สำนักงาน หรือ
หนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตางๆ มูลี่ มาน
ปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาิกา กระเปา ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว  
ชอรค สมดุ ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ำหมึกปริ้น แฟม 
 สมุดบัญชี สมดุประวัติขาราชการ แบบพิมพ ธงชาต ิ
 สิ่งพิมพท่ีไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ำมัน ไข ข้ีผึ้ง น้ำ
ดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน ฯลฯ 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

2 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

-วัสดุคงทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผลหมึกสำหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง สายเคเบ้ิล ฯลฯ  
-วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน หนวยประมวลผล  
ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปน
อักระ หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีดฟด
เตอร เมาส พรินเตอรสวิตช่ิงบอกซ  
เครื่องกระจายสญัญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  
เครื่องอานและบันทึกขอมลู ฯลฯ 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

 



69 

     6. คาวัสดุ (กองการศึกษาฯ)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.7 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุสำนักงาน รายละเอียด ดังน้ี  
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปายช่ือ สำนักงาน  ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

2 วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ 

 รายละเอียด ดังน้ี 
-ประเภทคงทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โทร
โขง ไมลลอยพรอมเครื่องสงสญัญาณ ฯลฯ   
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน ฟวส สายไฟฟา หลอด
ไฟฟา ฯลฯ -ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ดอกลำโพง แผงวงจร ฯลฯ 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

3 วัสดุกอสราง - ประเภทวัสดุคงทน เชน ไม
ตาง ๆ คอน ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง สวาน โคมสม  ฯลฯ 
-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน น้ำมันทาไม ทิน
เนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย
สำเรจ็รูป อิฐ  ฯลฯ  
-ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ำ
และอุปกรณประปา  ทอตางๆ  ทอน้ำบาดาล ฯลฯ  -
จัดซื้อบล็อกปูพ้ืน อิฐตวัหนอน ทราย เพ่ือดำเนินการ
จัดทำพ้ืนสนาม พ้ืนทางเดินบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหัวซา 

50,000 อบต. 
หัวหวา 

กองการ 
ศึกษา 

            

 



70 

      7. คาวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.8 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุสำนักงาน รายละเอียด ดังน้ี  
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรา
ยาง ตะแกรงวางเอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผน
ท่ี พระบรมฉายาลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปาย
ช่ือ สำนักงาน  ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
ฯลฯ 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 

            

2 วัสดุงานบาน
งานครัว 

-ประเภทวัสดคงทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง  
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถาด แกวน้ำ จานรอง ถวย
ชาม ชอน สอม กระจกเงา โองน้ำ ท่ี
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ำมนั เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตไีขไฟฟา กระติกน้ำรอน กระติก
น้ำแข็ง ถังแกส เตา ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผาหม ผาปูโตะ น้ำจืดท่ีซื้อจาก
เอกชน แปรงไมกวาด แกวน้ำ น้ำยาลางจาน น้ำยาถู
พ้ืน สบู สายฉีดน้ำ กอกน้ำ ฯลฯ จำนวน 40,200 บ. 
1. จัดซื้อถังขยะมูลฝอยเพ่ือรองรบัการจัดเก็บขยะมลู
ฝอย ปริมาตรความจุไมนอยกวา 120 ลูกบาศก
เมตร พรอมฝาปดถังขยะมลูฝอย มีหูยกถังขยะมลู
ฝอย และมีหูยกถังขยะมลูฝอยและพนสกรีน
ขอความ จำนวน 214 ใบๆละ 700 บาท เปน
เงิน 149,800 บาท   

190,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 
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      7. คาวัสดุ (กองสาธารณสุขฯ)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.8 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง ประแจ แมแรง  
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอ็ค ล็อคเกียร ล็อค
คลัตซ กระจกโคงมน ล็อคพวงมาลัย สญัญาณไฟ
กระพริบ สญัญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  
-วัสดุประกอบอะไหล เชน เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก  
ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน  
แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก  
ตลับลูกปน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็ม
ขัดนิรภัย ฯลฯ 

220,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 

            

4 วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

-ประเภทวัสดสุิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ำมัน
เช้ือเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
จารบี น้ำมันเครื่อง ถาน กาส น้ำมเักียร น้ำมันหลอลื่น 
เครื่องพนหมอกควัน 

360,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 

            

5 วัสดุเครื่องแตง
กาย 

-วัสดุคงทน เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตางๆ ถุงเทา/
ถุงมือ รองเทาเข็มขัด ฯลฯ  

50,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 

            

6 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรอืจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิล ฯลฯ  
- ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน แผง
อักขระหรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตชีทฟด
เตอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ  ฯลฯ 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 
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     8. คาวัสดุ (กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.9 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานกอสราง) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุ
สำนักงาน 

รายละเอียด ดังน้ี  
-วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคดิเลขขนาเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก หนังสือ ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปดกระดาษ แผนปายช่ือ สำนักงาน  ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมกึ ดินสอ ปากกา  
ยางลบ น้ำยาลบคำผดิ เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ 
ฯลฯ 

80,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

2 วัสดุไฟฟา
และวิทย ุ

1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอก
ลำโพง ฮอรนลำโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจร
ตางๆ แผงบังคับทางไฟ สายไฟ หลอดไฟฟา หลอด
ไฟฟา สวิตไฟฟา บันลาส สตาร
เตอร ฯลฯ จำนวน 600,000 บาท 
2.จัดซื้อโคมไฟถนน LED ไมนอยกวา 50 วัตต พรอม
ขาจับ จำนวน 840,000 บาท  เพ่ือติดตั้งภายใน
ตำบลหัวหวา วัตถุประสงคตองการเปลีย่นโคมไฟฟาท่ี
มีสภาพเกา ชำรุด ใชงานมานาน โคมไฟฟามีแสงสวาง
ดีประหยัดในการซอมแซมดูแลรักษา 
3.จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ
ไฟฟา จำนวน 50,000 บาท เพ่ือปองกันเจาหนาท่ีใน
การทำงานท่ีมีความเสี่ยงในชีวิตและทรัพยสินอยาง
มาก เชน ชุดไขควงหุมฉนวน ชุดไขควงเหล็กวา
นาเดียมโครเมี่ยม ไขควงกันไฟ,กรรไกรตัดสานเคเบ้ิล
,สวาน,สวานไฟฟา,คีมย้ำคอนเน็คเตอร,ประแจบล็อค,
บันไดอลมูิเนียม ฯลฯ 

1,490,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             
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      8. คาวัสดุ (กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.9 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานกอสราง) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุกอสราง - วัสดุคงทน เชน ไมตาง ๆ คอน ชะแลง จอบ สิ่ว  
เสียม ขวาน กบไสไม เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โคมสม อางลาง
มือ ราวพาดผา เครื่องยิงตะปู น่ังราน  ฯลฯ 
- วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ำมันทาไม ทิน
เนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบ้ือง สังกะส ีตะปู เหล็กเสน แปรง
ทาสี ปูนขาว ทอน้ำพีวีซี ฯลฯ 

45,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

4 วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน  ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ล็อคคลัตซ กระจกโคงมน ลอ็คพวงมาลัย  
สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  
-วัสดุประกอบอะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต 
 (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย  
สายพานใบพัด หมอน้ำ หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ลอ ถังน้ำมัน ไฟหนา ไฟเบรก ตลับลูกปน  
กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภยั ฯลฯ 

180,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

5 วัสดุเช้ือเพลิง
และหลอลื่น 

 -ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง เชน แกสหุงตม น้ำมัน
เช้ือเพลิง น้ำมันดีเซล น้ำมันกาด น้ำมันเบนซนิ  
น้ำมันจารบี น้ำมันเครื่อง ถาน กาส น้ำมันเกียร  
น้ำมันหลอลื่น ฯลฯ ใชกับรถจักรยานยนต ทะเบียน  
1กต 4165 ปจ รถยนตสวนกลาง ทะเบียน   
กฉ 4719ปจ รถกระเชาไฟฟา ทะเบียน   
81-4519 ปจ ทะเบียน  82-5762 ปจ 

300,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

 



74 

      8. คาวัสดุ (กองชาง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)          ผด.02/1 
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ   
     6.1.9 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานกอสราง) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุ
คอมพิวเตอร 

-ประเภทวัสดุคงทน เชน แผนหรอืจานบันทึก
ขอมูล ฯลฯ  
-วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสำหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเน่ือง สาย
เคเบิล ฯลฯ  
- ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน แผงอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรีชิ่ป คัตชีทฟด
เตอร เมาส พรินเตอรสวิตซิ่งบ็อกซ เครื่องกระจาย
สัญญาณ  ฯลฯ 

80,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

7 วัสดุสำรวจ -ประเภทวัสดุคงทน เชน บันไดอลมูิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 

10,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

 
       
     9. คาวัสดุ (สำนักปลัด แผนงานการเกษตร)           
          6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจดัการ   
     6.1.9 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานสงเสริมการเกษตร) 
ท่ี วัสดุ รายละเอียดของวัสดุท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุ
การเกษตร 

คายาปองกันและกำจดัศัตรูพืชและ
สัตว จอบ เสยีม ปุย ฯลฯ 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลดั             

 


