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สวนที่  1 
บทนำ 

-------------------------- 
1. บทนำ 
 การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะใชแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่ง
แผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการกำหนดโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอยางตอเนื่อง การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะมี
ความสอดคลอง เชื่อมโยงวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนาในระดับตางๆ และแปลงมาสูการ
ปฏิบัติเพื่อตอบสนองปญหา ความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
กำหนดใหแผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน โครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดำเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

 สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณ
นั้น เพื่อใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก
รายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 

2. วัตถุประสงคของแผนดำเนินงาน 
 1) แผนการดำเนินงานเปนการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 2) เปนเครื่องมือใชในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 3) เปนการเชื่อมโยงแผนการดำเนินงานกับแผนพัฒนาทองถิ่น และขอบัญญัติองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือใหมีความสอดคลองและดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 4) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามแผนงาน/โครงการ 
และวัตถุประสงคที่กำหนดไว 

3. ขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

ขอ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี ้
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนดำเนินงาน แลวเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
เปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศเพื่อให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 ขอ 27 แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆที่ตองดำเนินการในพ้ืนที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหารทองถ่ิน 

4. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 

 
 
1. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
2. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
3. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
 
 
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 
 
 
 
 
5. ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

แผนภาพ : แสดงขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคกรปกครองสวน

หนวยงานอื่น 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบรหิารทองถิ่น 

ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ผด.01 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณทั้งหมด 
หนวยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน      
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 44 37.61 22,559,085 43.73 กองชาง 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงนิอุดหนุน) 5 4.27 879,900 1.71 กองชาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกจิ และการบรหิารจัดการ      
2.1 แผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร 1 0.85 50,000 0.10 สำนักปลัด 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา) 6 5.13 4,081,956 7.79 กองการศึกษาฯ 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 9 7.69 395,000 0.77 กองการศึกษาฯ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      
4.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ) 1 0.85 30,000 0.06 กองสาธารณสุขฯ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข      
5.1 แผนงานสาธารณสขุ (งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสขุ) 13 11.11 836,600 1.62 กองสาธารณสุขฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ      
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 17 14.53 2,509,800 4.87 สำนักปลัด 
6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 3 2.56 36,000 0.07 สำนักปลัด 
6.3 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 7 5.98 508,000 0.98 กองคลัง 
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั) 2 1.71 50,000 0.10 สำนักปลัด 
6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 4 3.42 114,500 0.22 สำนักปลัด 
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภณัฑ) 1 0.85 300,000 0.58 กองชาง 
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู) 1 0.85 150,000 0.29 กองชาง 
6.8 แผนงานงบกลาง 3 2.56 19,082,400 36.99 สำนักปลัด 

รวม 117 100.00 51,583,241 100.00 - 
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ผด.02 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

1. ยุทธศาสตรการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (คาสาธารณูปการ) 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมู 1 บานหัวหวา
จากทางหลวงหมายเลข 3070 
ถึงบานนางวาสนา สุพรรณ 
 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 185.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
แอสฟลทติกคอนกรตีรวมไมนอย
กวา 740.00 ตารางเมตร 

329,200 ม.1 กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete หมูที่ 1 จากบาน
นายประสิทธิ์ งามวงษ ถึงบาน
นายทองยอย อาสา 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 168.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
แอสฟลทติกคอนกรตีรวมไมนอย
กวา 504.00 ตารางเมตร 

319,700 ม.1 กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหัวหวา หมูที ่1 จากบาน
นายหลาบ ดอนทอง ถึงบาน
นายมงคล มาฑา 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,360.0
0 เมตร หนา 0.25  
เมตรหรือพ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 5,440.00 ตาราง
เมตร ปริมาตรลูกรัง
จำนวน 1,360.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง –
 ทางเชื่อม จำนวน 
 85.00  ลูกบาศกเมตร  
 
 

241,900 ม.1 กองชาง  
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ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวัหวา 
หมูที ่1 จากบานนางวาสนา 
สุพรรณ ถึงบานนางพล กลิ่นศิร ิ
 

กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กวาง 0.50 เมตร  
ยาว 160.00 เมตร ลึก 0.50-
0.80 เมตร หรือพ้ืนที่ดำเนินการ
ไมนอยกวา 80.00 ตารางเมตร 

346,000  ม.1 กองชาง             

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหัวหวา หมูที ่1 จากบาน
นางจิต สิงหทอง ถึงบานนาย
ประดิษฐ ชุนหะภัทรกุล 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 119.00 
เมตร หนา 0.30 เมตรหรือพื้นที่
ดำเนินการไมนอย
กวา 476.00 ตารางเมตร 
 ปริมาตรลูกรัง จำนวน 
 142.80 ลูกบาศกเมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง - ทางเชื่อม   
จำนวน 10.71  ลูกบาศก
เมตร รวมลูกรงัท้ังหมด  
จำนวน 153.51 ลูกบาศกเมตร 

39,700  ม.1 กองชาง             

6 โครงการกอสรางทอระบายนำ้ 
บานเกาะสมอ หมูที ่2 จากบาน
นายถนอม เสือเจริญ ถึงบาน
นางสำเนียง กลับชัย และทาง
แยกซอยบานนายสาโรจน กุลย
ดิษฐ 

ทอระบายน้ำคอนกรตีเสริม
เหล็ก กวาง 0.80 เมตร รวม
ระยะทาง 226.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไมนอยกวา  
180.80 ตารางเมตร 

779,900  ม.2 กองชาง             

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะ
สมอ หมูที ่2 จากบานนางละ
มูล งามวงษ ถึงบานนายถนอม 
เสือเจริญ 

กอสรางปรับปรงุรางระบาย
น้ำ ขนาด กวาง 0.48 เมตร ยาว 
125.00 เมตร  ลึก 0.50-
0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 60.25 ตารางเมตร 

68,700  ม.2 กองชาง             

 
 
 



7 

ลำดับ 
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเกาะสมอ หมูที่ 3 จาก
ถนนทางหลวงหมายเลข 3070 ถึง
บานนายเนือง สีทุม 

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 55
0.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอย
กวา 2,200.00 ตาราง
เมตร 

1,104,500  ม.3 กองชาง             

9 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน
เกาะสมอ หมูที่ 3 จากบานนางเซง็ 
เอ้ือเฟอ ถึงรานคาชุมชน 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 15
5.00 เมตร หนา 0.40  
เมตรหรือพ้ืนที่ดำเนินการไม
นอยกวา 465.00 ตาราง
เมตร ลูกรัง
จำนวน 186.00 ลูกบาศก
เมตร 

45,700  ม.3 กองชาง             

10 โครงการวางทอจายนำ้ของระบบ
ประปาหมูบาน บานเกาะสมอ หมูที่ 
3 จากบริเวณโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลหัวหวา ถึง บริเวณ
โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ 
(สามัคคีวิทยา) 

วางทอจายน้ำของระบบทอ
ประปาหมูบาน โดยวางทอ
แบบ PE 80 PN 10 (SDR 
13.6) ทอขนาด 6 นิ้ว  ขุด
ลึก 0.80 เมตร ยาวไมนอย
กวา 1,130.00 เมตร 

1,277,900  ม.3 กองชาง             

11 โครงการวางทอจายนำ้ของระบบ
ประปาหมูบาน บานหายโศก หมูที่ 
4 จากประปาหมูบาน หมูที่ 4 ถึง
แนวเขตประปา(เดิม) 

วางทอจายน้ำของระบบทอ
ประปา หมูบาน (บริเวณ
ทางสาธารณประโยชน จาก
ประปาหมูบาน หมูที ่4 ถึง
แนวเขตประปาเดมิ) โดยวาง
ทอ
แบบ PE 80 PN 10 (SDR 
13.6) ทอขนาด 6 นิ้ว  ขุด
ลึก 0.80 เมตร ยาวไมนอย
กวา 658.00 เมตร  

724,000  ม.4 กองชาง             



8 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหายโศก หมูที่ 4 
จำนวน 2 ชวง จากแยกบานนาย
ออด ปรืองาม ถึงที่นานางทองติม๋ 
ประครอง 

ชวงท่ี 1 ถนน
กวาง 2.00 เมตร ยาว 108.
00 เมตร ชวงที ่2 ถนน
กวาง 6.00 เมตร ยาว 127.
00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไมนอย
กวา 978.00 ตารางเมตร 

498,300  ม.4 กองชาง             

13 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Concrete 
พรอมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 2 ชวง บานหัวซา 
หมูที ่5 จากบานนายเจิ้น ภูผา ถึง
บานนางสมชัย โยยรัมย 

ชวงท่ี 1 ถนน กวาง  
4.00 เมตร  ยาว 331.00 เ
มตร พรอมรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 0.50 เมตร ยาว 
105.00 เมตร ชวงที ่2 ถนน
กวาง  
3.00 เมตร  ยาว 69.00 เม
ตร หรือพ้ืนที่ดำเนินการไม
นอยกวา 1,532.00 ตาราง
เมตร  

784,000  ม.5 กองชาง             

14 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Concrete 
พรอมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหัวซา หมูที่ 5 จาก
บานนางถ่ัว ตันแพง ถึงบานนาย
สมคิด ทาหอม 

1) กอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริม
เหล็ก กวาง 0.50 เมตร ลึก 
0.50-
0.80 เมตร ยาว 141.00 เม
ตร 2) ทำการปูแอสฟลทตคิ
คอนกรีต กวาง 2.50 เมตร-
3.00 เมตร ยาว 179.00 เม
ตร หรือพ้ืนที่ดำเนินการไม
นอยกวา 467.00 ตาราง
เมตร 

472,900  ม.5 กองชาง             



9 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหัวซา หมูที่ 6 จากที่นาง
สมโอ ถึงถังน้ำประปาสระ
บอระเพ็ด 

กวาง 5.00 เมตร ยาว 850.00 
เมตร หนา 0.60 เมตรหรือพื้นที่
ดำเนินการไมนอยกวา  
4,250.00 ตารางเมตร ปรมิาตร
ลูกรัง 2,550.00 ลูกบาศกเมตร  
พรอมลงไหลทาง - ทางเช่ือม  
จำนวน 250.00 ลูกบาศกเมตร 

653,300  ม.6 กองชาง             

16 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานหัวซา หมูที่ 6 จากบาน 
ร.ต.ต. วิโรจ สามารถ ถงึทาง
แยกวัดปาพระธาตุโพธิ์ทอง 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนที่ดำเนินการไมนอยกวา  
4,800.00 ตารางเมตร ปรมิาตร
ลูกรัง 720.00 ลูกบาศก
เมตร พรอมลงไหลทาง - ทาง
เช่ือม จำนวน 27.00 ลูกบาศก
เมตร รวมลูกรังท้ังหมด
จำนวน 747.00 ลูกบาศกเมตร 

193,200  ม.6 กองชาง             

17 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete บานหนองกานำ้ หมู
ที่ 7 จากทางหลวงขนบท
หมายเลข ปจถ. 69-001 ถึง
บานนายสงคราม วงษษา 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 314.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
แอสฟลทติกคอนกรตีรวมไมนอย
กวา 1,256.00 ตารางเมตร 

449,500  ม.7 กองชาง             

18 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete บานหนองกานำ้ หมู
ที่ 7 จากบานนางคำกอง สมศร ี
ถึงบานนายบุญม ีโอบออม 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 562.00 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่
แอสฟลทติกคอนกรตีรวมไมนอย
กวา 2,248.00 ตารางเมตร 

802,900  ม.7 กองชาง             

 



10 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองกาน้ำ หมูที่ 7 จากบานนาย
สงคราม วงษษา ถึงบานนายทอง
หลอ ครูสอน 

กวาง 2.00 เมตร ยาว 188.0
0 เมตร หนา 0.40 เมตรหรือ
พ้ืนที่ดำเนินการไมนอยกวา  
376.00 ตารางเมตร  
ปริมาตรลูกรงั 150.40  
ลูกบาศกเมตร พรอมลงไหล
ทาง-ทางเชื่อม จำนวน 
 15.00 ลูกบาศกเมตร รวม
ลูกรังท้ังหมดจำนวน  
165.40 ลูกบาศกเมตร 

   44,200  ม.7 กองชาง             

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมูที ่
8 จากบานนางกงหลา กลมกลอม 
ถึงบานนางนารินทร ชำน ิ

กวาง 4.00 เมตร  ยาว 345.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 1,380 ตารางเมตร 

687,400 ม.8 กองชาง             

21 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองหูชาง หมูที ่
8 จากบานนายบุญเสง มีชัย ถึง
บานนางอลังการ หงศจันทร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 100.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอื
มีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 400.00 ตารางเมตร 

 199,300  ม.8 กองชาง             

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองปรือนอย 
หมูที ่9 จากบานนายปรชีา วฒุิ
แสง ถึงบานนายสน จนัทรอากร 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 73.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 292.00 ตารางเมตร 

145,800  ม.9 กองชาง             

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที ่9 จากบานนาย
ไวพจน ปนจอย ถึงบานนางแกว 
สุภาพูน 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 106.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 636.00 ตารางเมตร 

369,900  ม.9 กองชาง             

 



11 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 โครงการกอสรางถนนลาดยางผวิ
จราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานหนองปรือนอย หมูที ่9 จากบาน
นางอรนุช เภาเนือง ถึงบานนาง
สังเวียน ซื่อตรง 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 44
0.00 เมตร หนา 0.05 เม
ตร หรือพ้ืนที่แอสฟลทติกคอ
นกรีตรวมไมนอย
กวา 1,760.00 ตาราง
เมตร 

628,200  ม.9 กองชาง             

25 โครงการกอสรางถนนลาดยางผวิ
จราจรแบบ Asphaltic Concrete 
บานหนองนก หมูที่ 10 จากศาลา
ประชาคม ถึงบานนายทรงศักดิ ์
อุปถัมภ 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 26
8.00 เมตร หนา 0.05 เม
ตร หรือพ้ืนที่แอสฟลทติกคอ
นกรีตรวมไมนอย
กวา 804.00 ตารางเมตร 

 286,500  ม.10 กองชาง             

26 โครงการกอสรางถนนลูกรัง บาน
หนองนก หมูที ่10 จากถนน ปจถ. 
69-001 ถึงสวนกิตต ิ

กวาง 5.00 เมตร ยาว 17
5.00 เมตร หนา 0.60 เม
ตรหรือพื้นที่ดำเนินการไม
นอยกวา 875.00 ตาราง
เมตร ปริมาตรลูกรัง  
525.00 ลูกบาศกเมตร  
พรอมลงไหลทาง-ทางเช่ือม  
จำนวน 63.00 ลูกบาศก
เมตร รวมลูกรังท้ังหมด
จำนวน 588.00 ลูกบาศก
เมตร 

155,500  ม.10 กองชาง             

27 โครงการปรับปรุงภูมทิัศนรอบสระน้ำ
หมูบาน บานหนองนก หมูที่ 10 

กอสรางปรับปรงุภูมิทัศน
รอบสระน้ำหมูบาน บาน
หนองนก หมูที่ 10 

382,600  ม.10 กองชาง             



12 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 โครงการเจาะบอบาดาลพรอม
หอถังเหล็กรูปถวยแชมเปญ
ขนาดความจ ุ30.00 ลูกบาศก
เมตร ความสูงไมนอยกวา 
20.00 เมตร บานหนองระ
เนตร หมูที ่11 บรเิวณโรงเรียน
วัดโคกเจริญเนตร 

เจาะบบาดาล ขนาด 6 นิ้ว 
พรอมถังบรรจุน้ำ และเครื่องปม
น้ำ ซัมเมริซ  ขนาด 2.50 
แรงมา 

531,100 ม.11 กองชาง             

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานโคกอุดมดี หมูที ่
12 จากสวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ(Honda) ถึงโรงเหล็ก 

กวาง 6.00 เมตร ยาว 630.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,780.00 ตารางเมตร 

1,988,000  ม.12 กองชาง             

30 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
บานโคกอุดมดี หมูที ่12 จาก
บานนางประคอง ไชยบัว ถึง
บานนางแพรวลัดดา ไชยบัว 

กวาง 4.00 เมตร ยาว 166.0
0 เมตร หนา 0.20 เมตรหรือ
พ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 664.00 ตาราง
เมตร ปริมาตรลูกรัง 132.80  
ลูกบาศกเมตร  
พรอมลงไหลทาง - ทางเช่ือม  
จำนวน 4.00 ลูกบาศก
เมตร รวมลูกรังท้ังหมด
จำนวน 136.80 ลูกบาศกเมตร 
 

      52,200  ม.12 กองชาง             

31 โครงการยายถังนำ้ประปา 
พรอมทำการติดตั้งใหม บานโคก
อุดมด ีหมูที ่12 จากบริเวณ
บานนายบุญเลิศ จุระกรรณ ถึง
วัดโคกอุดมดี 
 

หอถังเก็บน้ำประปา ขนาด
กวาง 3.20 เมตร สูง 9.00  
เมตร 

28,800  ม.12 กองชาง             
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บานคลองสมบูรณ 
หมูที ่13 จากบานนางบานเย็น 
บุญสืบ ถึงสวนอตุสาหกรรมโรจ
นะ  

ถนนกวาง 4.00 เมตร ยาว 
847.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
3,388.00 ตารางเมตร 

1,684,700  ม.13 กองชาง             

33 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานคลองสมบูรณ 
หมูที ่13 จากบานนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงเขตติดตอ 
หมูที ่11 

กวาง 0.85 เมตร ยาว 600.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 510.00 ตารางเมตร 

    272,000  ม.13 กองชาง             

34 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดอนสบัฟาก 
หมูที ่14 จากบานนายรังสรรค 
แกวศร ีถึงบานนายเหล็ง จุระ
กรรณ 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 51.50 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ไมนอย
กวา 154.50 ตารางเมตร 

77,300  ม.14 กองชาง             

35 โครงการกอสรางพ้ืนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานดอนสบัฟาก 
หมูที ่14 บรเิวณที่สาธารณะ
ประโยชน 

จุดที่ 1 กวาง 13.20-
28.00 เมตร ยาว57.00-
67.00 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไมนอย
กวา 2,047.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 กวาง 5.20-
7.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 265.00 ตารางเมตร จุด
ที ่3 กวาง 11.00 เมตร ยาว 1
8.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ดำเนินการไมนอย
กวา 202.00 ตารางเมตร  

1,243,000  ม.14 กองชาง             
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานเกาะสมอ หมูที ่
15 จากบานนายดง ประคอง 
ถึงบานนางสมบูรณ วัฒนสาคร 

กวาง 3.60 เมตร ยาว 14.00 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมี
พ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 50.40 ตารางเมตร 
 
 

23,900  ม.15 กองชาง             

37 โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานเกาะ
สมอ หมูที ่15 จากบานหมอ
เตว ถึงบานนางพา สุขหอม 

กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด  
กวาง 0.50 เมตร ยาว 29.30 
เมตร  ลึก 0.50-0.80  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม
นอยกวา 14.65 ตารางเมตร 
 
 

   64,800  ม.15 กองชาง             

38 โครงการกอสรางอาคารศาลา
เอนกประสงค บานเกาะสมอ 
หมูที ่15 

กอสรางปรับปรุงขยายอาคาร
ศาลาเอนกประสงค บริเวณ
ศาลาเอนกประสงค บานเกาะ
สมอ หมูท่ี 15 
กวาง 21.5 เมตร ยาว 29  
เมตร หรือมีพ้ืนที่ดำเนินการไม
นอยกวา 623.50 ตารางเมตร 
 
 

2,414,000  ม.15 กองชาง             

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานสีเสียดไทรงาม 
หมูที ่16 จากบานนางวาร ีบุญ
สุข ถึงนางจฑุามณี งามวงษ 

กวาง 3.50 เมตร  ยาว 175.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ดำเนินการไมนอย
กวา 612.50 ตารางเมตร 
 
 

  306,600  ม.16 กองชาง             
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

40 โครงการกอสรางถนนลกูรัง 
บานสี่เสียดไทรงาม หมูที่ 16 
จากนางสมคิด ชนิโน ถึงทาง
สาธารณะประโยชน 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 115.0
0 เมตร หนา 0.50 เมตรหรือ
พ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 345.00 ตาราง
เมตร ปริมาตร
ลูกรัง 172.50 ลูกบาศก
เมตร พรอมลงไหลทาง - ทาง
เช่ือม จำนวน 28.00 ลูกบาศก
เมตร รวมลูกรังท้ังหมด
จำนวน 200.50 ลูกบาศกเมตร 

   56,300  ม.16 กองชาง             

41 โครงการยายถังนำ้ประปาเหล็ก
รูปถวยแชมเปญพรอมทำการ
ติดตั้งใหม บานสีเสียดไทรงาม 
หมูที ่16 จากบริเวณที่นาง
แกละ วางขาว ไปที่
สาธารณประโยชน (ติดที่นาง
วรรณ เข็มทอง) 
 

หอถังเก็บน้ำประปา ขนาด
กวาง 3.20 เมตร สูง 9.00 เม
ตร และทำการวาง
ทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาวไม
นอยกวา 69.00 เมตร 

   99,800  ม.16 กองชาง             

42 โครงการกอสรางหอกระจาย
ขาว บานสีเสียดไทรงาม หมูที่ 
16 บรเิวณที่สาธารณประโยชน 
(ติดที่นางวรรณ) 
 

กอสรางหอกระจายขาวเพ่ือ
รับทราบขอมลูขาวสาร
ตาง ๆ ของทางราชการ หอ
กระจายขาว สูง 12.00 เมตร 

   61,385  ม.16 กองชาง              
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองไฮ 
หมูที ่17 จากบานนางลั่ง ศรีลยั ถึง
บานนายสุรพล อินทรพรหม 

กวาง 5.00 เมตร  ยาว 156.
00 เมตร หนา 0.15 เมตร พ
รอมวางทอระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร 
หรือพ้ืนที่ดำเนินการไมนอย
กวา 780.00 ตารางเมตร 

970,600  ม.17 กองชาง             

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมวางทอระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ชวง 
บานหนองไฮ หมูที่ 17 จากบาน
นางลั่นทม สมทรง ถึงทีน่ายทวี วงศ
สวัสดิ ์

ชวงท่ี 1 ถนน
กวาง 4.00 เมตร  ยาว 103.
00 เมตร ชวงที ่2 ถนน
กวาง 5.50 เมตร  ยาว 28.0
0 เมตร หนา 0.15 เมตร พร
อมวางทอระบายน้ำคอนกรตี
เสรมิ
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร หรือ
พ้ืนทีด่ำเนินการไมนอย
กวา 570.00 ตารางเมตร   

707,100  ม.17 กองชาง             
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 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน งบเงินอดุหนุน (งานไฟฟาและประปา)  
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอยีดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อดุหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 1 บานหัวหวา) 
ขยายเขตไฟฟาแรงตำ่ 

จากแยกบานนายวีระวงศ 
ชินสรอย ถึงบานนายวิน 
นาสิงห ระยะทาง 800 
เมตร 

271,000 ม.1 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 6 บานหัวซา) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

จากที่ร.ต.ต. จิโรจ 
สามารถ ถึงท่ีนาง
ทานตะวัน ประเสริฐสุข 
ระยะทาง 350 เมตร 

120,000 ม. 6 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

3 อุดหนนุการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

จากที่นายบุญเทียม มาสี 
ถึงท่ีนานางสุวรรณา แสง
สุวิมล ระยะทาง 148 
เมตร 

56,000 ม.7 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

4 อดุหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 8 บานหนองหูชาง) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

จากบานนายสวัสดิ ์บญุ
เปยม ถึงบานนางปอน 
บุญลอม ระยะทาง 83 
เมตร 

34,0000 ม.8 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 13 บานคลองสมบูรณ) 
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 

จากบานนางสุดารัตน โพธิ
กุล ถึงบานนางสายน 
ประสบบุญ ระยะทาง 
242 เมตร 

92,900 ม.13 การไฟฟา 
สวนภูมภิาค 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกจิ และการบริหารจัดการนำ้ 
2.1 แผนงานการเกษตร (งานสงเสริมการเกษตร) 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการคาใชจายในการชวยเหลอื
ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการคาใชจายในการ
ชวยเหลือประชาชน การ
เยียวยาพืชผลทาง
การเกษตรเสยีหาย 

50,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลดั             

 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)  
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ี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
การศกึษา 

            

2 โครงการเด็กตำบลหัวหวาโตไปไม
โกง 

เพ่ือกระตุนใหเดก็และเยาวชนใน
ตำบลหัวหวา จำนวน 5 ร.ร.รัก
ความถูกตองและความเปนธรรม 
ตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน ไมโกง
ทุกรูปแบบ เพื่อเปนคาอาหาร 
วัสดุการอบรม คาวิทยากร และคา
อ่ืนๆ 

40,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 
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ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

พัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา 
คาอาหารกลางวัน จำนวน 33 คน มื้อละ 
21 บาท จำนวน 245 วัน (ขอมูลเด็กณ
วันที1่กรกฎาคม2564 )จำนวน
169,78 บาท และตั้งจายงบประมาณ
เงนิสนับสนุนคาใชจายคาอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซาเพ่ิมเติมกรณี
มีเด็กเพ่ิมขึ้นภายหลัง จำนวน 10 คนๆละ 
21บาท จำนวน 245 วัน จำนวน
51,450 บาท รวมทั้งหมดจำนวน
221,235 บาท 

221,235 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

4 สนับสนนุคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
บานหัวซา 

-คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน 
33 คนๆละ 1,700 บาท เปนเงนิ 
56,100 บาท 
-คาหนังสือเรียน จำนวน 6,600 บ. 
-คาอุปกรณการเรยีน  
จำนวน 6,600 บ. 
-คาเครื่องแบบนักเรยีน 
จำนวน 9,900 บ. 
-คากิจกรรมการพัฒนาคณุภาพผูเรียน 
จำนวน 14,190 บาท 

93,390 ศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาอาหารเสรมิ (นม) -ศพด.หัวซา เด็กนักเรียนจำนวน 33 คนๆ 
ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 
63,235 บาท 
-ร.ร.วัดหนองหูชาง เด็กนักเรียนจำนวน 
96 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 
วัน จำนวน 183,956 บาท 
-ร.ร.หัวซาวิทยา เด็กนักเรียนจำนวน 76 
คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน 
จำนวน 145,632 บาท 
-ร.ร.ชุมชนบานเกาะสมอ (สามัคควิีทยา) 
เด็กนักเรยีนจำนวน 198 คนๆ ละ 7.37 
บาท จำนวน 260 วัน จำนวน 
379,408 บาท 
-ร.ร.บานหนองปรือนอย เด็กนักเรยีน
จำนวน 112 คน ๆ ละ 7.37 บาท จำนว
น 260 วัน จำนวน 214,615 บาท 
-ร.ร.วัดเนินผาสุก เด็กนักเรียนจำนวน 94
คน ๆ ละ 7.37บาท จำนวน 260 วัน 
จำนวน 180,123 บาท 
-ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมจำนวนเดก็
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวหวา เด็ก
นักเรียนจำนวน 10คนๆละ 7.37 
บาท จำนวน 260 วันจำนวน 19,162 
บาท 

1,186,131 ศนูยพัฒนา
เดก็เล็ก

บานหัวซา 
โรงเรียน
สังกัด 
สพฐ. 
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ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาคาอาหาร
กลางวัน 

-โรงเรียนวดัหนองหูชาง 
จำนวน 96 คนๆละ 21 บาท จำนวน 
200 วัน เปนเงนิ 403,200 บาท 
-โรงเรียนหัวซาวิทยา 
จำนวน 76 คนๆละ 21 บาท จำนวน 
200 วัน เปนเงิน 319,200 บาท 
-โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ จำนวน 
198 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน 
เปนเงนิ 831,600 บาท 
-โรงเรียนบานหนองปรือนอย จำนวน 
112 คนๆละ 21 บาท จำนวน 200 วัน 
เปนเงนิ 470,400 บาท 
-โรงเรียนวดัเนินผาสุก จำนวน 94 คนๆ
ละ 21 บาท จำนวน 200 วัน เปนเงิน 
394,800 บาท 
-ตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมจำนวนเดก็
นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลหัวหวา เด็ก
นักเรียน
จำนวน 10 คน ๆ ละ 21 บาท จำนวน 
 200 วัน เปนเงิน 42,000 บาท 
 

2,461,200 โรงเรียน 
สังกัด 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 
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 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ (งานกฬีาและนันทนาการ) 
 
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการแขงขันกฬีากำนัน ผูใหญบาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดำเนินการจัดการแขงขัน
กีฬากำนันผูใหญบาน 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตำบลหัวหวา 
ตานยาเสพติด 

ดำเนินการแขงขันกีฬา 
ฟุตบอลตำบลหัวหวา 
 

50,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสงเสริมเลนกีฬาเพือ่สุขภาพ 
และปองกันแกไขปญหายาเสพตดิอำเภอ
ศรีมหาโพธิ ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
อำเภอ ในการจัดทำ
โครงการ 
 

20,000 อำเภอ กอง 
การศึกษา 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 จัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของสถาบนั
สำคัญหลักของชาติอำเภอศรีมหาโพธิ 

อุดหนนุอำเภอสำหรับการ 
จัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของ
สถาบันสำคญัหลักของชาต ิ

45,000 อำเภอ กอง 
การศกึษา 

            

5 โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธี
ตางๆ 

เปนคาใชจายในการเตรียม
สถานที ่คาธงชาติ คาธงเฉลมิ
พระเกียรติ คาเสาธง 
คาปายประชาสัมพันธ 
คาจัดซุม คาเครื่องไฟฟา 
คาพุ คาดอกไม ฯ 

100,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

6 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง คาใชจายในการเตรยีมสถานที่ 
คาเครื่องเสียง คาเครื่องไฟฟา 
คาน้ำดื่ม คาน้ำแข็ง คาปาย
ประชาสมัพันธโครงการ ฯลฯ 

60,000 หมู 15 กอง 
การศึกษา 

            

7 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน 
มาฆปูรมีศรีปราจีนของจังหวัด
ปราจีนบุร ี

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศกึษา 

            

8 โครงการหลอเทียนพรรษา จัดกิจกรรมการหลอเทียน 
พรรษา เพ่ือนำไปถวายวดัใน
เขตตำบลหัวหวา 

10,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

9 โครงการอนุรักษประเพณสีงกรานต
ตำบลหัวหวา 

จัดกิจกรรมงานอนรุักษ 
ประเพณีสงกรานต 

50,000 หมู 2 กอง 
การศกึษา 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 4.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ) 
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูก
ปาเฉลิมพระเกยีรตติำบลหัวหวา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ เชน 
คาจางเหมาจดัทำปาย  
การจัดซื้อปุย ยาปองกัน
และกำจัด จอบหมุน จาน
พรวน พันธุพชื 

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลดั             

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข) 
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

ปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน 
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจานองนางเธอเจา
ฟาจุฬาภรณวลยัลักษณ อัคร
ราชกุมาร ีกรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตตยิราชนาร ี 

คาสำรวจขอมูลจำนวนสุนัข/แมว ทั้ง
ที่มีเจาของและไมมีเจาของ จำนวน 
2,342 ตัวๆละ 6 บาท จำนวน 2 
ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม
และมิถุนายน) 

15,600 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 โครงการปองกันควบคุมโรค
ไขเลือดออก 
 
 
 

เพ่ือจายเปนคารณรงคและควบคมุ
โรคไขเลือดออก 

15,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ 

คาดำเนินโครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิ คาจางทำปาย
ประชาสมัพันธผูเสพยาเสพติดไป
บำบัด  
จัดบอรดประชาสมัพันธ จัดงานวัน
ตอตานยาเสพตดิโลก ใน
วันที ่26 มิถุนายน ของทุกป จัด
นิทรรศการ จดัอบรมสัมมนา
โครงการตาง ๆ เก่ียวกับยาเสพ
ติด คาจางทำอาหาร น้ำดืม่ 

20,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

4 โครงการปองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือจัดซื้อวัคซนี  
ยาคุมกำเนดิ ทำหมัน 
เข็มฉีดยา คาจางทำปาย
ประชาสมัพันธโครงการ 
 

95,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

5 โครงการปองกันและระงับโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โค
วิด-19) 
 

โครงการปองกันและระงบัโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

6 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร
หรือ 
การแพทย 

1.จัดซื้อสารเคมีกำจัด 
ยุงลาย (ทรายอะเบท) 
จำนวน 44 ถังๆละ 
3,000 บาท เปนเงิน 
132,000 บาท 
2.จัดซื้อน้ำยาพนหมอกควัน จำนวน 
40 ขวดๆละ 
1,300 บาท เปนเงิน 
52,000 บาท 
 

184,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีด 
เพ่ือปองกันโรคพิษสนุัขบา จำนวน 
2,324 ตัวๆละ 30 บาท 
เปนเงนิจำนวน  
69,720 บาท 

69,720  อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

8 จัดซื้อครภุัณฑสำนักงาน 
ตูบานเลื่อนกระจกสูง 

ขนาดไมนอยกวา 914*457*829 
มิลลเิมตร จำนวน 2 หลังๆละ 
6,000 บาท 

12,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

9 จัดซื่อเครื่องพนหมอกควัน -เพ่ือจัดซื้อเครื่องพนหมอก

ควัน 1 เครื่องเปน

เงนิ 59,000 บาท  

59,000  อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

10 โครงการตามพระราชดำริดาน
สาธารณสุข 

เงนิอุดหนนุสำหรบัการ 
ดำเนินงานตามแนวพระ 
ราชดำรดิานสาธารณสุข 
หมูบานละ 20,000 บาท 
จำนวน 17 หมูบาน 

340,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

11 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาสถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

เพ่ือจายเปนคาดำเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาสถานการณ
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM  
2.5 เชน คาปายไวนลิ คาน้ำดืม่ คา
จัดทำเอกสาร ฯลฯ 

10,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

12 โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิอำเภอศรีมหา
โพธิ 

 อุดหนุนที่ทำการอำเภอศรีมหา
โพธิ โครงการปองกันกันแกไขปญหา
ยาเสพตดิ อำเภอศรีมหา
โพธิ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

100,000 อำเภอ 
ศรีมหา
โพธิ 

อำเภอ 
ศรีมหาโพธิ 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 โครงการชวยเหลือประชาชน คาใชจายตามโครงการชวยเหลือ
ประชาชน  
ฯลฯ ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อให
การชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2560 

15,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการศึกษาดูงานและ
ฝกอบรม 

จดัฝกอบรมและสัมมนา  

เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาดู
งานและฝก 
อบรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตำบล พนักงานสวนตำบล  
พนักงานจาง ประชาชนและบุคคล
ที่เก่ียวของ ฯลฯ 

200,000 นอก 
สถานที ่

สำนัก 
ปลัด 

            

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาปายประชาสัมพันธ
โครงการ คาน้ำดื่ม คาอาหารวาง 
คาใชจายตางๆ ฯลฯ 

22,700 ตำบล 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 โครงการกิจกรรมจิตอาสาตำบล
หัวหวา 

จัดกิจกรรมจิตอาสา 30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

4 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา 

จัดโครงการฝกอบรมชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพิบัติประจำองคการ
บริหารสวนตำบลหัวหวา 

50,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานสวนตำบลและพนกังาน
จาง 

จัดศึกษาดูงานและฝกอบรม เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 นอก 
สถานที ่

สำนัก 
ปลัด 

            

6 โครงการฝกอบรมกรรมการ
ประจำหนวยเลือกตั้ง 

คาใชจายในการจัดฝกอบรม
คณะกรรมการประจำหนวย
เลือกตั้ง)  เชน คาปาย คา
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาเชาหองประชุม  
คาใชจายอื่นๆ ที่จำเปน ฯลฯ 

100,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

7 คาใชจายในการดำเนินการ
เลือกตั้งนายกองคการบริหาร
และสมาชิกสภา 
องคการบริหารสวนตำบล 

คาใชจายในการดำเนินการ
เลือกตั้ง  
(ยกเวนคาตอบแทนเจาหนาท่ีใน
การเลือกตั้ง) เพ่ือจายเปนคา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการเลือกตั้ง
นายก อบต.และ ส.อบต. เชน คา
บัตรเลือกตั้ง คาปากกา คา
กระดาษ คาอุปกรณในการ
เลือกตั้ง ฯลฯ 
 

600,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

8 จัดซื้อรถยนตบรรทุก (ดเีซล) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 
ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำกวา
3,000 ซีซ.ี หรือกำลังเครือ่งยนต
สูงสุด ไมต่ำกวา 80 กิโลวัตต 
1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนัก
บรรทุก ไมต่ำกวา 5,000  
กิโลกรมั 
2) พรอมกระบะ และเครื่อง 
ปรับอากาศ 
 

1,075,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน เกาอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ  
2,500 บาท กวาง 58 x ลึก 62 x สูง  

90-100  เซนตเิมตร  

7,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

10 ตูเ้ก็บเอกสารแฟมแขวน 

แบบ 4 ลิ้นชัก 

คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน  
1 หลงั 

6,900 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

11 ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก ตูเหล็กบานเลื่อนกระจก จดัเก็บ 3 ชั้น  
จำนวน 4 หลัง หลังละ 5,500 บาท 
กวาง152xลึก40xสูง87เซนตเิมตร 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

12 โตะทำงานหนาเหล็ก PVC 
ขนาด 7 ลิ้นชัก 

โตะทำงานหนาเหล็ก 
 PVC 7 ลิ้นชัก  จำนวน 2 ตัว ๆ ละ  
7,500 บาท เปนเงนิ ขนาดไมนอยกวา 
กวาง 152 x ลึก 76 x สูง 75 ซม. 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

13 จัดซื้อเครื่องตดัหญา แบบ
ขอแขง็ 

เครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 9,500 บาท 

28,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

14 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงาน
ประมวลผลแบบที ่1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว) 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

15 จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction เลเซอร 
หรือ LED สี 

เครื่องพิมพMultifunction เลเซอร
หรือ LEDสีจำนวน2เครื่อง ๆ ละ
15,000บาท 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน) 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โตะทำงานหนาเหล็ก PVC 
ขนาด 7 ลิ้นชัก 

โตะทำงานหนาเหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก   
 จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 7,500 บาท  
กวาง 152 x ลึก 76 x สูง 75 ซม. 

7,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการจัดซื้อกลองวงจร
ปด (CCTV) พรอมติดตัง้ 

-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด
เครือขาย แบบมมุมองคงท่ีสำหรบัติดตั้ง
ภายในอาคาร สำหรับใชในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อ่ืน ๆ ราคาตัว
ละ ๆ  16,000 บาท จำนวน 4 ตัว รว

มเปนเงนิ 64,000 บาท   

-กลองโทรทัศนวงจรปดชนิด

เครือขาย แบบมมุมองคงท่ีสำหรบัติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไปและงาน
อ่ืน ๆ ราคาตัวละ ๆ  22,000 บาท
จำนวน 8 ตัว  รวมเปนเงนิ  
44,000 บาท 
-อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย
(Network Video Recorder)แบบ32
ชอง ราคา 120,000 บาท 
-โทรทัศน แอลอีดี (LED TV)  
แบบ Smart TV  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ

 8,900 บาท  

242,700 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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6.2 แผนงานสังคมสงเคราะห (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห) 
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

1 โครงการเยาวชนวัยใส รักดี ไมมี
เสพ ไมมีทอง 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการฯ เชน คาใชจาย
เก่ียวกับ การใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาอาหาร 
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่  
คาสมนาคณุวิทยากร  
คายานพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ 

12,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

2 โครงการสงเสริมการพัฒนาสตรี
ตำบลหัวหวา 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการฯ เชน คาใชจาย
เก่ียวกับ การใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาอาหาร 
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่  
คาสมนาคณุวิทยากร  
คายานพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ 

12,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 

            

3 โครงการเสรมิสรางพลังใจ
ผูสูงอายุในภาวะการณระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการฯ เชน คาใชจาย
เก่ียวกับ การใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาอาหาร 
 คาอาหารวางและเครื่องดืม่  
คาสมนาคณุวิทยากร  
คายานพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ 

12,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนัก 
ปลัด 
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6.3 แผนงานบรหิารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
ลำดับ 

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

คอมพิวเตอร 
งานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 

จัดอบรมดานคอมพิวเตอร 
งานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

2 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษี 
และทรัพยสิน 

ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษ ี
และทรัพยสิน 

300,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

3 จัดซื้อเกาอี้สำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน จำนวน 3  ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท เปน
เงนิ 7,500 บาท กวาง 58 x ลึก

 62 x สูง 90-100  เซนติเมตร  

7,500 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

4 จัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จัดซื้อตูเหล็ก แบบ 2 บาน  
จำนวน 10 หลังๆ ละ 5,900  

บาท เปนเงนิ 59,000 บาท  

59,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

5 จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 
จัดเก็บ 3 ชัน้ 

ตูเหล็กบานเลื่อน
กระจก จัดเก็บ 3 ช้ัน จำนวน 2 
หลังๆละ 5,500 บาท เปน
เงนิ 11,000 บาท กวาง152x
ลึก40xสูง87 เซนติเมตร 

11,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

6 จัดซื้อโตะทำงานหนาเหล็ก PVC 
ขนาด 7 ลิ้นชัก 

โตะทำงานหนา
เหล็ก PVC 7 ลิ้นชัก  จำนวน 3 ตั
ว ๆ ละ 7,500 บาท 

22,500 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรบั
งานประมวลผลจำนวน4เครื่องๆ
ละ22,000บาท 

88,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             
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6.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ 

ดำเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ตางๆ 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 โครงการฝกอบรมการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

คาใชจายในการดำเนินการ
โครงการฝกอบรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2565 เชน คาใชจายเก่ียวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคณุ
วิทยากร คายานพาหนะ คาที่
พัก คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ  คาประกาศนียบตัร 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน) 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง(กิจกรรมการอบรม
สงเสริมสมุนไพรกำจัดศตัรูพืช) 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาใชจายเก่ียวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคณุ
วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง(กิจกรรมอบรมสงเสริม
การทำเทียนหอมไลยุง) 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาใชจายเก่ียวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่
ฝกอบรม คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคณุ

วิทยากร คาวัสดุและอุปกรณ ฯลฯ  

16,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ(กิจกรรมการ
อบรมสงเสรมิทักษะการ
ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"เกษตร
ปลอดภัยกาวไกลสูอินทรีย" 

คาใชจายในการดำเนินการตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เชน คาใชจาย
เก่ียวกับ การใชและการตกแตง
สถานที่ฝกอบรม คาอาหาร 
คาอาหารวาง และเครื่องดืม่  
คาสมนาคณุวิทยากร คา
ยานพาหนะ คาที่พัก คาวัสดุเครื่อง
เขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร ฯลฯ 

33,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

4 โครงการพัฒนาบทบาทหนาที่
ผูนำทองถ่ินทองท่ี และบุคลากร  

อุดหนนุอำเภอโครงการพัฒนา
บทบาทหนาที่ผูนำทองถิ่นทองที ่
ประจำปงบประมาณ 2565 

50,000 อำเภอ สำนักปลัด             
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6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งบลงทุนคาครุภัณฑ) 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 คาบำรุงรกัษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ 

คาซอมแซมและปรับปรุงครภัุณฑเปน
การซอมแซมโครงการครภัุณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบำรุง
ตามปกติหรอืคาซอมกลาง) เชน ทำสี
ใหมท้ังคัน เปลี่ยนเครื่องยนต

ใหม ฯลฯ  

300,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

 
 
6.7 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงคคดัแยกขยะ
กอนทิ้ง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
และฝกอบรมกับประชาชนและ
ผูเก่ียวของในการคัดแยกขยะกอนทิง้ 
เพ่ือเปนคาปากกา สมุด คาจาง เหมา
รถยนตไปศึกษาดูงาน คาอาหาร คา
วิทยากรคาที่พัก คารายจายอื่น ฯลฯ 

150,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             
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6.8 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ 
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จายคาเบีย้ยังชีพผูสูงอาย ุ
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน 

14,906,400 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จายคาเบ้ียยังชีพคนพิการ 
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน 

4,041,600 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
(คนละ 500 บาท) 

จายคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน  

134,400 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

 
 
 
 


