
 

แผนดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุร ี



แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1) แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุม 
ทุกหมูบาน 

 
23 

 
28.04 

 
20,163,000 

 
75.15 

 

 
กองชาง 

2. ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหาร
จัดการน้ํา 

     

2.1) แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับประชาชน 

- - - - - 

2.2) แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการทําเกษตร 
แบบผสมผสาน 

2 2.43 80,000 0.29 สํานักปลัด 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1) แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมทํานุบํารุงดาน 
วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 

5 6.09 225,000 0.83 กองการศึกษาฯ 

3.2) แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการปองกันปญหายา
เสพติด 

4 4.87 220,000 0.82 กองการศึกษาฯ 

3.3) แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของสถานศึกษา 5 6.09 3,904,124 14.55 กองการศึกษาฯ 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม      
4.1) แนวทางการพัฒนาดานการสรางจิตสํานึกดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 1.21 30,000 0.11 สํานักปลัด 

หนาท่ี 4 



แบบ ผด.01 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ 
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข      
5.1) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมสถาบันครอบครัวและ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

3 3.65 330,000 1.23 สํานักปลัด 

5.2) แนวทางการพัฒนาดานสงเสริมและพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

1 1.21 127,500 0.47 สํานักปลัด 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ      
6.1) แนวทางการพัฒนาบุคลากร 27 32.92 1,043,500 3.88 สํานักปลัด 
6.2) แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

8 9.75 575,000 2.14 สํานักปลัด 

6.3) แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาระบบเทคโนโลย ี 3 3.65 130,000 0.48 สํานักปลัด/ 
กองคลัง 

รวม 82 โครงการ 100 26,828,124 100 - 
 
 
 
 
 
 

หนาท่ี 5 
 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางโครง 
หลังคาเอนกประสงค 
บานดอนสับฟาก 

อาคารกวาง 12 เมตร 
ยาว 24 เมตร 
สูง 6.40 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไม 
นอยกวาจํานวน 
288 ตารางเมตร 
พรอมอุปกรณไฟฟา 
คาวัสดุและคาแรงงาน 

828,000 ม.14 
 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคลองสมบูรณ 

จากท่ีนางดารณี  
บิณฑะ ถึงท่ี 
นายบุญนาค บิณฑะ 
กวาง 4 เมตร ยาว
119 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา
จํานวน 476  
ตารางเมตร  

293,000 ม.13 กองชาง             

 
หนาท่ี 6 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคลองสมบูรณ 

จากท่ีนายสมัย   
ทุมสอน  ถึงท่ีนางค้ิม 
บุญพันธ ถนนกวาง 
3.50 เมตร ยาว 87 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีใชสอยไม 
นอยกวาจํานวน 
304.50 ตารางเมตร 

189,000 ม.13 กองชาง             

4 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองกาน้ํา 

จากท่ีนายสงคราม 
วงสา ถึงท่ีนายสมัย 
หงสจันทร (ชวงสอง) 
ถนนกวาง 3 เมตร 
ยาว 238 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา
จํานวน 714  
ตารางเมตร 

444,000 ม.7 กองชาง             

 
หนาท่ี 7 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย 

จากท่ีนายเตือน 
เกาะจันทร ถึงสระน้ํา 
สาธารณประโยชน 
ถนนกวาง 3 เมตร 
ยาว 188 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 
จํานวน 564  
ตารางเมตร 

351,000 ม.9 กองชาง             

6** โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหูชาง 

จากท่ีนางสาวไพริน 
จันทรสิงห ถึงท่ี 
นางหนูนิล  มีเชาว 
ถนนกวาง 3.50 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ 
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
จํานวน 346.50 
ตารางเมตร 

214,000 ม.8 กองชาง             

หนาท่ี 8 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหูชาง 

จากท่ีนายสมศักดิ์ 
บุญนาม ถึงท่ี 
นางอํานวย  มีเชาว 
กวาง 4 เมตร ยาว 
103 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 
412 ตารางเมตร 

253,000 ม.8 กองชาง             

8 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา 

จากท่ีนางรัตนาวลี 
บุญประเสริฐ ถึงท่ี 
นายวอง  เอ้ือเฟอ 
กวาง 3 เมตร ยาว 
31 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 
93 ตารางเมตร 

57,000 ม.5 กองชาง             

 
 

หนาท่ี 9 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา 

จากท่ีนางสมยงค 
หาดอน ถึงท่ี 
นางปวัลรัตน เอียดสุดรักษ 
กวาง 4 เมตร ยาว 
105 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 
420 ตารางเมตร 

257,000 ม.5 กองชาง             

10 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวหวา 

จากท่ีนายนิพนธ 
อินทรมานะ ถึงท่ี 
นายประมาณ  โชติแสง 
กวาง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร 

488,000 ม.1 กองชาง             

 
 

หนาท่ี 10 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสีเสียดไทรงาม 

จากท่ีนางลวน  แสงพันธ 
ถึงท่ี นางวารี  บุญสุข 
กวาง 3 เมตร ยาว 
232 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 
696 ตารางเมตร 

441,000 ม.16 กองชาง             

12 โครงการกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองนก 

จากท่ีนางสมจิตร  สาษร 
ถึงท่ีนายสมทรง อุปถัมภ 
กวาง 3เมตร ยาว 
432 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 
648 ตารางเมตร พรอม
กับการใชรถปรับเกลี่ย
ตนไม งานถางปา ขุดตอ
ตนไม จํานวน 1,296 
ตารางเมตร 

172,000 ม.10 กองชาง             

หนาท่ี 11 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 

สรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา 
รูปถวยเชมเปญ ขนาด
ความสูงไมนอยกวา 20 
เมตร ปริมาตรความจุน้ํา 
30 ลูกบาศกเมตร  
เครื่องสูบน้ําแบบไฟฟา 
ขนาด 2 แรงมา ทุนลอย
น้ําพรอมอุปกรณครบชุด 
ถังกรองสนิมเหล็ก  
เทฐานปูนขนาด 
2.50x2.50x0.20 ม. 
ระบบไฟฟา  
เชื่อมตอระบบประปา 
พรอมปายประชาสัมพันธ 
1 ปาย 

681,000 ม.11 กองชาง             

 
 
 

หนาท่ี 12 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการกอสราง
ระบบประปาหมูบาน 

สรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา 
รูปถวยเชมเปญ ขนาด
ความสูงไมนอยกวา 20 
เมตร ปริมาตรความจุน้ํา 
30 ลูกบาศกเมตร  
เครื่องสูบน้ําแบบไฟฟา 
ขนาด 2 แรงมา ทุนลอย
น้ําพรอมอุปกรณครบชุด 
ถังกรองสนิมเหล็ก  
เทฐานปูนขนาด 
2.50x2.50x0.20 ม. 
ระบบไฟฟา  
เชื่อมตอระบบประปา 
พรอมปายประชาสัมพันธ 
1 ปาย 

681,000 ม.17 กองชาง             

 
 
 

หนาท่ี 13 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบสระน้ําบอระเพ็ด 
บานหัวซา 
 

กอสรางรั้วคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ยาว 569 
เมตร พรอมกอสรางประตู
เหล็ก กวางประมาณ  
2 เมตร ยาวประมาณ  
4 เมตร พรอมปาย 
ประชาสัมพันธ  
จํานวน 1 ปาย 
 

593,000 ม.6 กองชาง             

16 โครงการวางทอจายน้ํา 
ของระบบประปา
หมูบานเชื่อมตอทอ
ประปาหมูบาน 
หายโศก หมู 4 บาน
เกาะสมอหมูท่ี 15 

ดําเนินการขุดดินเพ่ือการ
วางทอน้ําแบบ PE80PN 
10 (SDR13.6) ขนาด 6
นิ้ว ลึก 0.80 เมตร 
ยาว 490 เมตร,วางทอน้ํา
แบบPE80PN 
10 (SDR13.6) ขนาด 5 
นิ้ว ลึก 0.80 เมตร ยาว
1,610 เมตร และวางทอ- 

2,458,000 ม.4-15 กองชาง             

หนาท่ี 14 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แบบPE80PN 10 
(SDR13.6) ขนาด 2 นิ้ว 
ลึก 0.30 เมตร ยาว162 
เมตร พรอมคาขุด 
รื้อผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กเดิม คาเทคอนกรีต 
เสริมเหล็กคืนสภาพผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
อุปกรณตางๆครบชุดและ
คาเชื่อมระบบทอประปา 
คาวัสดุและคาแรง พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย 
 

               

17 โครงการวางทอจายน้ํา 
ของระบบประปา
หมูบานเชื่อมตอทอ
ประปาหมูบาน หมู 4 
ถึง ม. 2 เกาะสมอ 

เริ่มเชื่อมจากบริเวณทอ
เมนประปา หมู 4 เขามา
ในหมูบาน ทอ PE80PN 
(SDR13.6) ขนาด 2 นิ้ว 
และ 6 นิ้ว 

3,713,000 ม.4-2 กองชาง             

หนาท่ี 15 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ดําเนินการขุดดินเพ่ือการ
วางทอน้ําแบบ PE80PN 
10 (SDR13.6) ขนาด  
6นิ้ว ลึก 0.80 เมตร 
ยาว 2,780 เมตรและวาง
ทอน้ําแบบ PE80PN10 
(SDR13.6) ขนาด 2 นิ้ว 
ลึก 0.30 เมตร ยาว 466 
เมตร พรอมคาขุด 
รื้อผิวจราจรคอนกรตีเสริม
เหล็กเดิม คาเทคอนกรีต 
เสริมเหล็กคืนสภาพผิว
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอม
อุปกรณตางๆครบชุดและ
คาเชื่อมระบบทอประปา 
คาวัสดุและคาแรง พรอม
ปายโครงการ 1 ปาย 

               

 
หนาท่ี 16 



 
แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการวางทอจายน้ํา 
ของระบบประปา
หมูบานเชื่อมตอทอ
ประปาหมูบาน  
หมูท่ี 15 ถึงหมูท่ี 3 
บานเกาะสมอ 

เริ่มเชื่อมจากบริเวณทอ
เมนประปา หมู 15  
เขามาในหมูบาน  
ทอ PE80PN 10 
(SDR13.6) ขนาด 2 นิ้ว 
และ 6 นิ้ว ดําเนินการขุด
ดินเพ่ือการวางทอแบบ 
PE80PN 10 (SDR13.6) 
ขนาด 6 นิ้ว ลึก 0.80 
เมตร ยาว 2,418 เมตร 
และวางทอน้ําแบบ 
PE80PN 10 (SDR13.6) 
ขนาด2นิว้ ลึก 0.30 
เมตร ยาว 353 เมตร 
  

2,760,000 ม.15-3 กองชาง             

 
 

หนาท่ี 17 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  พรอมคาขุดรื้อผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
คาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
คืนสภาพผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมอุปกรณตางๆ
ครบชุดและคาเชื่อมระบบ
ทอประปา คาวัสดุและ
คาแรง พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย 

               

19 โครงการวางทอจายน้ํา 
ของระบบประปา
หมูบานตอจากระบบ
ประปาบานหายโศก 
หมู 4 เริ่มจากบริเวณ 
สระน้ําบานหายโศก
เขามาในหมูบาน 

เริ่มจากบริเวณสระน้ํา 
บานหายโศกเขามาใน
หมูบาน ทอ PE80PN 10 
(SDR13.6) ขนาด 6 นิ้ว 
ดําเนินการขุดดินลึก 0.80
เมตร ยาว 4,770 เมตร 
เพ่ือการวางทอน้ําแบบ 
ทอ PE80PN 10 
(SDR13.6) ขนาด 6 นิ้ว 

5,042,000 ม.4 กองชาง             

หนาท่ี 18 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  พรอมคาขุดรื้อผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม 
คาเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
คืนสภาพผิวคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมอุปกรณตางๆ
ครบชุดและคาเชื่อมระบบ
ทอประปา คาวัสดุและ
คาแรง พรอมปาย
โครงการ 1 ปาย 

               

20 โครงการสราง 
ถนนดินใหม 
บานหนองปรือนอย  
หมูท่ี 9 

บานนางบวย  หาดอน  
ถึงท่ีนายทักษิณ  หาดอน 
กอสรางถนนใหมโดยมีการ
ใชรถปรับเกลี่ยตนไม งาน
ถางปา ขุดตอตนไมจํานวน 
1,176 ตารางเมตรๆละ 
3.61 บาท เปนเงิน 
4,245.36 บาท  

126,000 ม.9 กองชาง             

 
หนาท่ี 19 



แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  -ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 
294 เมตร สูง 0.40 
เมตร ปริมาตรลูกรัง 
จํานวน 470.40 ตาราง
เมตรละ 185.60 บาท 
พรอมปายประชาสัมพันธ 
1 ปาย 

               

21 โครงการเสริมถนน
ลูกรังบานโคกอุดมดี 
หมูท่ี 12 

จากท่ีนางแววตา รัตนวงศ 
ถึงท่ีนายประคอง ไชยบัว 
กวาง 4.50 เมตร ยาว 
150 เมตร สูง 0.20 
เมตร ปริมาตรลูกรัง
จํานวน 135 ตารางเมตร
ละ 185.60 บาท 

33,000 ม.12 กองชาง             

 
 
 
 

หนาท่ี 20 



แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกหมูบาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการเสริมถนน
ลูกรังบานโคกอุดมดี 
หมูท่ี 12 

จากท่ีนางสาวสุภาพร 
อุดมปลั่ง ถึงท่ีนายอุดร   
อุดมปลั่ง กวาง 3 เมตร 
ยาว 140 เมตร สูง 0.40 
เมตร ปริมาตรลูกรัง 
จํานวน 168 ตารางเมตร 
ๆละ 185.60 บาท 
พรอมปาย 1 ปาย 

41,000 ม.12 กองชาง             

23 โครงการเสริมถนน 
ลูกรังบานโคกอุดมดี 
หมูท่ี 12 

จากท่ีนายมานิตย อัยรัตน 
ถึงท่ีนางปยาภรณ  
จําพานิช ถนนกวาง 4 
เมตร ยาว 125 เมตร 
สูง 0.40 เมตร ปริมาตร
ลูกรัง จํานวน 200 
ตารางเมตรๆละ 185.60 
บาท พรอมปาย 1 ปาย 

48,000 ม.12 กองชาง             

 
หนาท่ี 21 



แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

2. ยุทธศาสตรดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ํา 
 2.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - - - - -             
  

2.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดําริของ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
และพระราชเสาวนีย 
ของสมเด็จพระนางเจา 
พระบรมราชินีนาถ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
ทําโครงการตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือเปนแนวทางการแกไข 
ปญหาความยากจน 
พัฒนาแหลงน้ํา ปลูกปาฯ 
 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

สํานักปลัด             

2 โครงการฝกอบรมและ 
พัฒนาประสิทธิภาพ
ผูนําหมูบาน/ชุมชน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ 
เตรียมการจัดงาน
ดําเนินการฝกอบรมและ
คาดําเนินโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

50,000 อุดหนุน 
อําเภอ 

สํานักปลัด             

หนาท่ี 22 



แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมทํานุบํารุงดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 อุดหนุนวัฒนธรรม
จังหวัดปราจีนบุรี 
 

เพ่ือเปนคาใชจายตาม 
โครงการจัดงานวันอนุรักษ 
มรดกไทย เทิดไทองค
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารีฯ 

5,000 จังหวัด 
ปราจีนบุรี 

สํานัก 
ปลัด 

            

2 โครงการจัดงาน 
สืบสานประเพณี 
ลอยกระทง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดเตรียมสถานท่ี  
คาเครื่องเสียง คาเครื่อง
ไฟฟา คาน้ําดื่ม/น้ําแข็ง 
คาปายประชาสัมพันธ
โครงการฯ 

90,000 ม.15 
สวน

สุขภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 

            

3 โครงการมาฆปูรมี 
ศรีปราจีน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
รวมกิจกรรมมาฆปูรมีศรี 
ปราจีน เชน คาธงชาติ 
คาธงธรรมจักร คาน้ําดื่ม 
คาน้ําแข็ง คาปายฯ 

50,000 ม.2 
 

กอง 
การศึกษา 
ศาสนา
และ 

วัฒนธรรม 

            

หนาท่ี 23 



แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมทํานุบํารุงดานวัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการหลอเทียน
พรรษา 

เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัสด ุ
การทําเทียนพรรษา  
คาจางเหมาอุปกรณตางๆ 
คาน้ําแข็ง คาน้ําดื่มฯลฯ 

30,000 วัดในเขต
ตําบล 
หัวหวา 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

            

5 โครงการอนุรักษ
ประเพณีสงกรานต 
ตําบลหัวหวา 

เพ่ือเปนคาจัดเตรียม 
สถานท่ี คาจางเหมาเวที 
เครื่องเสียง คาจางเหมา
เต็นท คาปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 
คาดอกไม ของชํารวย 
ผูสูงอายุ คาน้ําดื่ม  
คาน้ําแข็ง น้ําอบ และคา
อุปกรณตางๆ ฯลฯ 

50,000  วัด 
เกาะสมอ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา 
และ 

วัฒนธรรม 

            

 
 
 

หนาท่ี 24 



แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการปองกันปญหายาเสพติด 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิ 

ดําเนินการจัดทําปาย
ประชาสัมพนัธ/จัดกิจกรรม
วันตอตานยาเสพติด/จดั
อบรมสัมมนาเก่ียวกับยาเสพ
ติด ฯลฯ 

50,000 อบต. สํานักปลัด             

2 อุดหนุนโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดอําเภอศรีมหาโพธ ิ

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่วา
การอําเภอศรีมหาโพธ ิ
เปนคาดาํเนินการโครงการ 
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

100,000 อําเภอ สํานักปลัด             

3 โครงการแขงขันกีฬา 
ฟุตบอลตาํบลหัวหวา 
ตานยาเสพติด 

เพื่อเปนคาใชจายโครงการ
แขงขันกีฬาฟุตบอลตาํบล
หัวหวา ตานยาเสพติด 

50,000 อบต. สํานักปลัด             

4 อุดหนุนที่วาการอําเภอ 
ศรีมหาโพธิ โครงการ 
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพและ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 

อุดหนุนที่วาการอําเภอ 
ศรีมหาโพธิ โครงการ 
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพและ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

20,000 อําเภอ สํานักปลัด             

หนาท่ี 25 



แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการศึกษาดูงาน 
ของเด็กเล็กศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กบาน 
หัวซา 

เพ่ือเปนคาใชจายใน
การศึกษาดูงานนอก 
สถานท่ี คาจางเหมา
รถยนต คาอาหาร  
คาน้ําดื่ม ฯลฯ 

40,000 นอก
สถานท่ี 

กองการ 
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

            

2 กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอน  
(รายหัว) 

สนับสนนุศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเพ่ือเปนคาใชจาย
รายหัว ประจําป 2561 
จํานวน 35 คนๆละ 
1,700 บาท 

59,500 ศูนย 
พัฒนา 
เด็กเล็ก

บานหัวซา 

กองการ 
ศึกษา
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

            

3 คาอาหารกลางวัน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
อาหารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหัวซา จํานวน 
35 คนๆละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เปนเงิน 
171,500 บาท 

171,500 ศูนย 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

บานหัวซา 

กองการ 
ศึกษา 
ศาสนา 
และ

วัฒนธรรม 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 อาหารเสริม (นม) 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 35 คนๆละ 
7.37 บาท x 260 วัน 

67,067 ศูนย
พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
 
 
 
 
 

กองการ 
ศึกษา 
ศาสนา
และ

วัฒนธรรม 

            

2. โรงเรียนวัดหนองหูชาง 
จํานวน 101 คนๆละ 
7.37 บาท x260 วัน 

193,537 โรงเรียน 
วัด 

หนองหูชาง 

            

3. โรงเรียนหัวซาวิทยา 
จํานวน103 คนๆละ 
7.37 บาท x 260 วัน 

197,369 โรงเรียน 
หัวซาวิทยา 

            

4. โรงเรียนชมุชนบาน 
เกาะสมอ (สามัคคีวิทยา) 
จํานวน 190 คนๆละ 
7.37 บาท x260 วัน 

364,078 โรงเรียน 
ชุมชนบาน
เกาะสมอ 

            

5. โรงเรียนบาน 
หนองปรอืนอย จํานวน 
129 คนๆละ 7.37 บาท 
X260 วัน 

247,190 โรงเรียน 
บาน 
หนอง 

ปรือนอย 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 อาหารเสริม (นม) 6. โรงเรียนวัดเนินผาสุก 
จํานวน 73 คนๆละ 
7.37 บาท x 260 วัน 

139,883 โรงเรียน 
วัดเนิน 
ผาสุก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

5 อาหารกลางวัน 
(โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหาร
กลางวัน) 

1. โรงเรียนวัดหนองหูชาง 
จํานวน 101 คนๆละ  
20บาท x200 วัน  
เปนเงิน 404,000 บาท 
 

404,000 โรงเรียน 
วัดหนอง 
หูชาง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

2. โรงเรียนหัวซาวิทยา 
จํานวน 103 คนๆละ 
20 บาท x 200 วัน 
เปนเงิน 412,000 บาท 

412,000 โรงเรียน 
หัวซาวิทยา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

3. โรงเรียนชุมชนบาน 
เกาะสมอ จํานวน 190
คนๆละ 20 บาท x 200 
วัน เปนเงิน 760,000 
บาท 

760,000 โรงเรียน 
ชุมชนบาน 
เกาะสมอ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
3. ยุทธศาสตรดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.3 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 อาหารกลางวัน 
(โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาอาหาร
กลางวัน) 

4. โรงเรียนบานหนอง 
ปรือนอย จํานวน 129 
คนๆละ 20 บาท x200 
วัน เปนเงิน 516,000 

516,000 โรงเรียน 
บาน 

หนองปรือ
นอย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

5. โรงเรียนวัดเนินผาสุก 
จํานวน 73 คนๆละ 20 
บาท x 200 วัน เปนเงิน 
292,000 บาท 

292,000 โรงเรียน 
วัดเนิน
ผาสุก 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

  6.ตั้งงบประมาณคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
คาอาหารกลางวันเพ่ิมเตมิ 
กรณีท่ีมเีด็กเพ่ิมเติมใน
ภายหลังแกเด็กนักเรียน 
5 โรงเรียน 

40,000 อบต. 
(กรณีท่ีมี
เด็กเพ่ิม) 

กองการ 
ศึกษาฯ 

            

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
ลําดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ดําเนินการ 
หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

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 โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ
แกไขปญหาความยากจน 
พัฒนาแหลงนํ้า ปลูกปาฯลฯ 

30,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

5. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
 5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูนํา
หมูบานและ อสม. 

โครงการฝกอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพผูนําหมูบาน
และ อสม. 

200,000 นอก
สถานท่ี 

กอง 
สาธารณสุข 
 

            

2 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือเปนคาจัดซ้ือวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  
ยาคุมกําเนิด ทําหมัน  
เข็มฉีดยา คาจางเหมาทํา
ปายประชาสัมพันธฯลฯ 

100,000 17
หมูบาน 

 

กอง 
สาธารณสุข 

 

            

3 โครงการแขงขันกีฬา
กํานัน ผูใหญบาน 
อปท. 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดโครงการแขงขันกีฬา 

30,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

5. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
 5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 อุดหนุนโครงการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 
จํานวน 17 หมูบาน 

อุดหนุนโครงการ 
สาธารณสุขมูลฐาน 
จํานวน 17 หมูบาน 

127,500 รพ.สต. 
 

กอง 
สาธารณสุข 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ศึกษาดูงานและ
ฝกอบรม 
 

คาใชจายในการศึกษา 
ดูงานและฝกอบรม เพ่ือให
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
อบต.หัวหวา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
ประชาชนและบุคคลท่ี
เก่ียวของ 

500,000 นอก
สถานท่ี 

สํานักปลัด             

2 โครงการอบรมพัฒนา 
ศักยภาพพนักงาน 
สวนตําบลและ
พนักงานจาง 

เพ่ือเปนคาใชจายโครงการ 
พัฒนาศักยภาพพนักงาน
สวนตําบลและพนักงาน
จาง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
เก่ียวกับงานบริหารงาน
บุคคล งานการเงินและ
บัญชี งานวินัย ฯลฯ 

90,000 นอก
สถานท่ี 

สํานักปลัด 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

เกาอ้ีสํานักงาน  
-ขนาดไมนอยกวา กวาง 
58xลึก62xสูง88 
เซนติเมตร จํานวน 9 ตัวๆ
ละ 2,200 บาท 
(ไมมีในบัญชีมาตรฐาน 
ครุภัณฑจัดหาตามราคา
ทองตลาด) 

19,800 อบต. สํานักปลัด             

4 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

ตูเก็บเอกสาร  
ขนาด 10 ลิ้นชัก  
(มือจับผัง) 
-ขนาดไมนอยกวา 379x 
459x940 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 ตูๆละ 3,500 
บาท (ไมมีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑจัดหา
ตามราคาทองตลาด) 

3,500 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

ตูเก็บเอกสารชนิด 1 บาน 
ประตู และลิ้นชัก 8 ลิ้นชัก 
ขนาดไมนอยกวา 
1,185x410x849  
มิลลิเมตร จํานวน 1หลังๆ
ละ5,500 บาท (ไมมีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
จัดหาตามราคาทองตลาด) 

5,500 อบต. สํานักปลัด             

6 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
แบบเลื่อนกระจกสูง 
ขนาดไมนอยกวา
914x475x 1,829 
มิลลิเมตร จํานวน 3 
หลังๆละ5,500 บาท 
(ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจัดหาตามราคา
ทองตลาด) 

16,500 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

ตูเก็บเอกสารแฟมแขวน 
ชนิด 4 ลิ้นชักขนาดไม
นอยกวา464x610x 
1,324 มิลลิเมตร จํานวน
1 หลังๆละ 4,200 บาท 
(ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจัดหาตามราคา
ทองตลาด) 

4,200 อบต. สํานักปลัด             

8 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 
ไมนอยกวา 1,185x410 
X879 มิลลิเมตร จํานวน 
1 หลังๆละ 5,500 บาท 
(ไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑจัดหาตามราคา
ทองตลาด) 

5,500 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ
สํานักงาน/สํานักปลัด 

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน 
(แบบ มอก.) 
1.มีมือจับชนิดบิด 
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  
3 ชั้น 
3.คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ มีนาคม 2560 
จํานวน 2 หลังๆละ 
5,500 บาท 

11,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 
 

คาจัดซื้อรถจักรยานยนต 
ขนาด 110 ซีซี  
แบบเกียรธรรมดา 
1.ขนาดที่กําหนดเปนขนาด
ปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ํา 
(1) กรณีขนาดต่ํากวาซีซ ี
ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซีหรือ 
ขนาดเกินกวาซีซีที่กําหนด 
ไมเกิน 5 ซีซี  
เปนรถจักรยานยนต 
ตามขนาดซีซทีี่กําหนดไว 
(2) ราคาที่กําหนดไมรวมคา
อุปกรณและคาจดทะเบียน 
(3) การจัดซื้อ 
รถจักรยานยนต ใหม ี
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ มีนาคม 2560) 

38,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการจัดซ้ือ
ไมโครโฟนหองประชุม 

จัดซื้อครภุัณฑ 
โฆษณาและเผยแพร 
โครงการจดัซื้อไมโครโฟน 
หองประชุมพรอมอุปกรณ 
โดยมรีายละเอียดดังน้ี 
1. ไมโครโฟนชุดประธาน 
CHAIRAN UNIT 50 CM 
จํานวน 1 ชุด 
2. ไมโครโฟนชุดผูรวมประชุม
DELEGATE UNIT  
50 CM จํานวน 20 ชุด 
3. เครื่องควบคมุไมประชุม+
สายเช่ือมตอ ยาว 10 CM 
จํานวน 1 ชุด 
4. ALL-WEATHER 
SPEAKER-2 WAY 8 น้ิว 
180 W MAX จํานวน 1คู 

5. คาอุปกรณสาย 3 มวน/
ราง 21ชุด/แล็คตอ ฯลฯ, 
จํานวน 1 ชุด  

179,900 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองคลัง 

เกาอ้ีสํานักงาน ขนาด 
58x62x88 เซนติเมตร 
จํานวน 2 ตัวๆละ 2,200 
บาท เปนเงิน 4,400 
บาท 

4,400 อบต. กองคลัง             

13 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองคลัง 

ตูเก็บเอกสาร ชนิด  
2 บานเลื่อนทึบ ขนาดไม
นอยกวา 1,489 x410x 
879 มิลลิเมตร จํานวน 
2 หลังๆละ 4,900 บาท 
เปนเงิน 9,800 บาท 

9,800 อบต. กองคลัง             

14 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองคลัง 

ตูเก็บเอกสารชนิด 1 บาน 
ประตูและลิ้นชัก 8 ลิ้นชัก 
ขนาดไมนอยกวา 1,185 
X410x879 มิลลิเมตร 
จํานวน 2 หลังๆละ 
5,500 บาท เปนเงิน 
11,000 บาท 

11,000 อบต. กองคลัง             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองคลัง 

ตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
เลื่อนกระจกสูง ขนาดไม
นอยกวา 914x457x 
1,829 มิลลิเมตร จํานวน 
4 หลังๆละ 5,500 บาท 
เปนเงิน 22,000 บาท 

22,000 อบต. กองคลัง             

16 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองคลัง 

โตะทํางานหนาเหล็ก PVC 
ขนาด 7 ลิ้นชัก ขนาดไม
นอยกวา1,524x762x 
759 มิลลิเมตร จํานวน 
1 ตัวๆละ 7,500 บาท 

7,500 อบต. กองคลัง             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  
เครื่องพิมพแบบ 
ฉีดหมึก 

-มีความละเอียดในการ 
พิมพไมนอยกวา
1,200x1,200 x dpi 
-ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก 
(inkjet)  
-มีความเร็วในการพิมพราง
ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด
ขนาด A4 ไมนอยกวา 30 
หนา/นาที (PPM) หรือ 10.2 
ภาพตอนาที (IPM) 
-มีความเร็วในการพิมพรางสี
สําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 17หนา/นาที (PPM) 
หรือ 8.1 ภาพตอนาที (IPM) 
-มีชองเช่ือมตอ(INTERTFACE) 
แบบ PARALLEL หรือ 
USE2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชไดกับ A3,A4, 
letter,และCUSTOM 
โดยถาดใสไดไมนอยกวา 100 
แผน 

7,900 อบต. กองคลัง             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 จัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  
เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 1KVA 

จํานวน 4 เครื่องๆละ 
5,800 บาท เปนเงิน 
23,200 บาท มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
-มีกําลังไฟฟาดานนอกไม
นอยกวา 1 KVA  
(600 WATTS) 
-สามารถสํารองไฟฟาได 
ไมนอยกวา 15 นาที 

23,200 อบต. กองคลัง             

19 คาครุภัณฑไฟฟา 
และวิทยุ  
(ตูหมอแปลงไฟ/ 
งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

-ตูหมอแปลงไฟ ขนาด 
AC 240 โวลต 50 
เฮิรตซ กําลังไฟ จํานวน 
30 แอมป สามารถแปลง
ไฟไดขนาด DC 1.5-15 
โวลต จํานวน 1 เครื่อง 

3,500 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ครุภัณฑสํานักงาน 
(งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

ตูเหล็ก ขนาด 2 บาน 
(มอก.) ขนาดไมนอยกวา  
914 x 457 x 1,829 
มิลลิเมตร มีมือชนิดบิด 
แผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
จํานวน 2 หลังๆละ 
5,500 บาท เปนเงิน 
11,000 บาท 

11,000 อบต. สํานักปลัด             

21 ครุภัณฑสํานักงาน 
(งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

ตูเหล็กชนิด 2 บานประตู 
ขนาดไมนอยกวา 1,185 
X410x879 มิลลิเมตร 
จํานวน 1 หลังๆละ 
5,500 บาท 

5,500 อบต. สํานักปลัด             

22 ครุภัณฑสํานักงาน 
(งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับ
อัคคีภัย) 

โตะทํางานหนาเหล็กPVC 
ขนาด 7 ลิ้นชัก ขนาดไม
นอยกวา 1,524x762x 
759 มิลลิเมตร จํานวน 2
ตัวๆละ 7,500 บาท 

15,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองการศึกษาฯ 

ตูบานเลื่อนกระจก ขนาด
ไมนอยกวา 
1,185x410x879  
มิลลิเมตร จํานวน 1 หลัง 

5,500 อบต. กองการ 
ศึกษาฯ 

            

24 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองการศึกษาฯ 

ตูเหล็กขนาด 2 บาน 
(มอก.) 
-มีมือจับชนิดบิด 
-มีแผรนชั้นปรบัระดับ  
3 ชั้น 
-คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ มีนาคม 2560) 

11,000 อบต. กองการ 
ศึกษาฯ 

            

25 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม 

ตู 2 บาน แบบมือจับเขา
ควาย (มอก.) ขนาด 914 
X457x1,829 มิลลิเมตร 
จํานวน 2 หลังๆละ 
5,900 บาท 

11,800 อบต. กอง 
สาธารณสุข 
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แบบ ผด.02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------- 
6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาบุคลากร 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม 

ตูเก็บเอกสาร 1 บาน
ประตูและลิ้นชัก ขนาด 
1,185 x 410 x 879 
มิลลิเมตร จํานวน 1 หลัง 
ราคา 5,500 บาท 

5,500 อบต. กอง 
สาธารณสุข 

            

27 ครุภัณฑสํานักงาน 
กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม 

โตะทํางานหนาเหล็ก PVC 
ขนาด 7 ลิ้นชัก ขนาดไม
นอยกวา 1,527 x762 
X759 มิลลิเมตร จํานวน 
2 ตัวๆละ 7,500 บาท 
เปนเงิน 15,000 บาท 

15,000 อบต. กอง 
สาธารณสุข 
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดาน 
 6.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ีพบประชาชน 
ตําบลหัวหวา 

คาใชจายตางๆในการ 
จัดงาน อบต.เคลื่อนท่ีพบ
ประชาชนประจําป 2561 

30,000 ทุก
หมูบาน 

สํานักปลัด             

2 โครงการปกปอง
สถาบันสําคัญของชาติ 

จัดทําโครงการปกปอง 
สถาบันของชาติ เชน  
ปายประชาสัมพันธ จัดซ้ือ 
อุปกรณการอบรม สัมมนา 
ฯลฯ 

50,000 อบต. สํานักปลัด             

3 โครงการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาลตางๆ 
 

เพ่ือเปนคาจางเหมา
ทําอาหาร คาเชาเต็นท 
คาจางเหมาทําปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 
คาน้ําดื่ม คาน้ําแข็ง 
คาใชจายอ่ืนๆ เชน 
เทศกาลปใหม สงกรานต 
ฯลฯ 

40,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการงานรัฐพิธี 
ของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว  
(รัชกาลท่ี 9) และ
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

จัดทําโครงการงาน 
รัฐพิธีของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว  
(รัชกาลท่ี 9) และสมเด็จ
พระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ 

100,000 อบต. สํานักปลัด             

5 โครงการงานรัฐพิธี 
และพระราชพิธีตางๆ 

เปนคาใชจายในการจัด
โครงการงานรัฐพิธี 
และพระราชพิธีตางๆ 

100,000 อบต. สํานักปลัด             

6 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 10 
 

เปนคาใชจายในการ
จัดเตรียมโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 10 

150,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
และสมเด็จเจาลูกเธอ
เจาฟาหญิงจุฬาภรณฯ 

เปนคาใชจายในการ
จัดเตรียมโครงการเฉลิม
พระเกียรติฯ 
 

60,000 อบต. สํานักปลัด             

8 อุดหนุนท่ีทําการ
อําเภอศรีมหาโพธิ/
โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานพิธีสถาบัน
หลักของชาติอําเภอ 
ศรีมหาโพธิ ป 2561 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ 
เตรียมการจัดงานรัฐพิธี 
งานพิธีของสถาบันหลัก
ของชาติฯ 

45,000 อบต. สํานักปลัด             
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แบบ ผด.02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
--------------------------------- 

6. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ 
 6.3 แนวทางการพัฒนาดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
 

ลําดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพศูนย
ขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินของอําเภอ 
ศรีมหาโพธิ 

อุดหนุนองคการบริหาร
สวนตําบลบานทาม 

10,000 อําเภอ สํานัก 
ปลัด 

            

2 โครงการจัดการอบรม 
ดานคอมพิวเตอรงาน
แผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสิน 

จัดโครงการอบรมดาน
คอมพิวเตอรงานแผนท่ี
ภาษีและทรัพยสิน 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

3 โครงการปรับปรุง 
ขอมูลแผนท่ีภาษีและ 
ทรัพยสิน 

เพ่ือปรับปรุงขอมูลแผนท่ี
ภาษีและทรัพยสิน 

100,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             
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