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สวนที่  1 
บทนำ 

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

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

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

3. ข้ันตอนการทำแผนการดำเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

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

4. ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 
 
 

 
 
1. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
2. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
3. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
4. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
5. ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 

แผนภาพ : แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องคกรปกครองสวน

 
หนวยงานอ่ืน 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางแผนการดำเนินงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ผด.1 
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256 

องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา จำนวนโครงการ 

ท่ีดำเนินการ 
คิดเปนรอยละ 

ของโครงการท้ังหมด 
จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ 

งบประมาณท้ังหมด 
หนวยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
-งบลงทุน (คากอสรางสิ่งสาธารณปูโภค) 

47 36.72 25,278,500 43.29 กองชาง 

-งบเงินอุดหนุน 8 6.25 4,695,000 8.04 กองชาง 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
และการบริหารจัดการ 
2.1 แผนงานการเกษตร 1 0.78 50,000 0.09 สำนักปลดั 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
3.1 แผนงานการศึกษา 11 8.59 4,016,489 6.88 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 7.03 545,000 0.93 กองการศึกษา 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม      
4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 0.78 150,000 0.26 กองสาธารณสุขฯ 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข      
5.1 แผนงานสาธารณสุข 8 6.25 883,448 1.51 กองสาธารณสุขฯ 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ      
6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป  11 8.59 1,024,200 1.75 สำนักปลดั 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 8 6.25 420,900 0.72 กองคลัง 
6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 6.25 89,700 0.15 สำนักปลดั 
6.4 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 4 3.13 2,610,000 4.47 สำนักปลดั 
6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2 1.56 150,000 0.26 สำนักปลดั 
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (คาครุภณัฑ) 7 5.47 250,500 0.43 กองชาง 
6.7 แผนงานงบกลาง 3 2.34 18,236,400 31.23 สำนักปลดั 

รวม 128 100.00 58,400,137 100.00  
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ผด.2 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
องคการบริหารสวนตำบลหัวหวา อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค) 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 กอสรางเสริมผิวจราจรแอลฟสติก 
คอนกรีต บานหัวหวา หมู 1 
จากที่นางสมคิด แสงเดือน ถึงที่นาย 
ธนสินธ เลิศพิพัฒนมงคลสกุล 

กวาง 4 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 2,400 
ตารางเมตร 

800,600 ม.1 กองชาง             

2 กอสรางเสริมผิวจราจรแอลฟสติก 
คอนกรีต บานหัวหวา หมู 1 
จากที่นายนาวิน กิมเตก ถึงที่นางกนกพร 
พิมแพง 

กวาง 4 ม. ยาว 466 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 1,864 
ตารางเมตร 

621,800 ม.1 กองชาง             

3 กอสรางถนนลูกรังบานหัวหวา หมู 
1 จากท่ีนางมณฑล สิงหทอง ถึงท่ี
นางพล กลิ่นศิร ิ

กวาง 4 ม ยาว 50 ม. หนา 
0.50 ม. หรือพ้ืนท่ีใชสอย
ไมนอยกวา 200 ตาราง
เมตร 

66,000 ม.1 กองชาง             

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
บานเกาะสมอ หมู 2 
จากบานนายพิพัฒน วงศสวัสด์ิ ถึงที่นาย
ประจวบ นาทุม 

กวาง 4 ม. ยาว 98 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 392 
ตารางเมตร 

220,000 ม.2 กองชาง             

5 กอสรางถนนลูกรังบานเกาะสมอ หมู 
2 จากบานนางณฏัฐิณี ซื่อตรง ถึง
โนนเตาปูน 

กวาง 3.50 ม.ยาว 72 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 252 
ตารางเมตร 
 

46,200 ม.2 กองชาง             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 กอสรางรางระบายน้ำ คสล.บาน
เกาะสมอ หมูท่ี 2 จากกุฏเิจาอาวาส 
ถึงบานนางละมูล งามวงษ 
 

รางระบายน้ำ คสล.กวาง 
0.50 ม .ยาว 114 ม. ลึก 
0.40 – 0.50 ม. พ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 57 ตรม. 

600,500 ม.2 กองชาง             

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาะสมอ หมู 3 จากรานคาชุมชน 
ถึงที่นายกอบศักด์ิ ขอแอบกลาง 

กวาง 4 ม. ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 280 
ตารางเมตร 

160,400 ม.3 กองชาง             

8 กอสรางถนนลูกรังบานเกาะสมอ หมู 
3 จากบานนางเซ็ง เอ้ือเฟอ ถึงท่ี
นายสุรศักดิ์ ซื่อตรง 

กวาง 3 ม. ยาว 77 ม. 
หนา 0.80 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 231 
ตารางเมตร 

86,600 ม.3 กองชาง             

9 กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บานเกาะสมอ ม.3 จากบาน
นายสำเริง กิมเต็ก ถึงบานนายเส็ง มผีล 

รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 127 เมตร 
 

668,900 ม.3 กองชาง             

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก หมู 4 จากบานนาง 
ขันทอง ค้ำชู ถึงที่นายสุเนตร สังอรดี 

กวาง 4 ม. ยาว 167 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 668 
ตารางเมตร 

380,100 ม.4 กองชาง             

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหายโศก หมู 4 
จากบานนางพรรณี ประคอง ถึงท่ี 
นางเกสร สลิสรอย 

กวาง 3.00 ม. ยาว 40.50 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 141.75 
ตารางเมตร 

69,100 ม.4 กองชาง             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 กอสรางถนนลูกรังบานหายโศก หมู 4 
จากท่ีนางอำพร สุขหอม ถึงบานนาง
มาลัย สืบจันทร  

กวาง 3.50 ม.ยาว 137 ม. 
หนา 0.60 ม. หรือพ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 479.50 
ตารางเมตร 

189,500 ม.4 กองชาง             

13 กอสรางถนนลูกรังบานหายโศก หมู 4 
จากบานนางสาวอนงค  โอบออม   ถึงท่ี
นางภู พันธสม  

ชวงท่ี 1 กวาง 5.30 ม. ยาว 68 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 360.40 ตรม. 
ชวงที่ 2 กวาง 5.40 ม.ยาว 
335 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 1,809 ตรม. 
ชวงที่ 3 กวาง 6 ม.ยาว 61 ม. 
หนา 0.15 ม. พื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 366 ตรม.  

1,535,500 ม.4 กองชาง             

14 กอสรางถนนลูกรังบานหายโศก หมู 4 
จากวัดเกาะแกวสถาวร ถึงปากทางหนา
วัดหัวซา 
 

กวาง 2.80 ม. ยาว 580 
ม. หนา 0.80 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 1,624 
ตรม. 

872,300 ม.4 กองชาง             

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมู 5 จากปากทางเขาวัดปาโพธิ์
แกว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุลสูง 

กวาง 3.50 ม. ยาว 240 
ม.หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 840 
ตารางเมตร 

476,900 ม.5 กองชาง             

16 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมู 5 
จากบานนายประภาส บุญเชิด ถึงเขตติดตอหมู
ที่ 4 บานหายโศก 

กวาง 4 ม. ยาว 350 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอย 1,400 
ตารางเมตร 

794,700 ม.5 กองชาง             

17 กอสรางรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บานหัวซา หมู 5  
จากวัดหัวซา ถึงถนนวัดหวัซา 

 

กวาง 0.50 ม. ยาว 68 ม. 
ลึก 1 ม. หรือพ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 34 ตารางเมตร 

410,700 ม.5 กองชาง             



8 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บานหัวซา หมู 6 จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงประปาสระนำ้บอระเพด็ 

ชวงที่ 1 กวาง 6 ม. ยาว 250 
ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 1,500 ตรม. 
ชวงที่ 2 กวาง ม.ยาว 635 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ดำเนินการ
ไมนอยกวา 3,175 ตรม. 

2,650,400 ม.6 กองชาง             

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมู 6 
จากบานนางปราณี งามวงษ  ถึงที่นายสุชาติ 
ซ่ือตรง 

ชวงที่ 1 กวาง 4 ม. ยาว 50 
ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 200 ตรม. 
ชวงที่ 2 กวาง 3 ม.ยาว 275 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช
สอยไมนอยกวา 825 ตรม. 

586,400 ม.6 กองชาง             

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหัวซา หมู 6 
จากบานรอยตรีไพบูลย งามวงษ ถึงบานนางแดง 
นพคุณ 

กวาง 3 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 75 
ตารางเมตร 

42,100 ม.6 กองชาง             

21 กอสรางถนนลูกรังบานหนองกาน้ำ หมู 7 
จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศรเพชร ถึงท่ีนาย
สอน มาส ี

กวาง 4 ม ยาว 495 ม.
หนา 0.40 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 1,980 
ตารางเมตร 

441,000 ม.7 กองชาง             

22 ตอกบอบาดาล บานหนองกาน้ำ  
หมูท่ี 7  
 

ตอกบอบาดาล เสนผาน
ศูนยกลาง 6 น้ิว จุดท่ี 1 
บริเวณท่ีดิน น.ส.คำภู บุญ
เรือง จุดท่ี 2 บรเิวณท่ีดิน
นางบุญสม มีชัย 

100,000 หมู 7 กองชาง             

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหูชาง หมู 8 จากที่นางฝาย อินทร
โชติ ถึงทางสาธารณประโยชน 
 
 

กวาง 4 ม. ยาว 247 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 988 
ตารางเมตร 

560,500 ม.8 กองชาง             



9 

 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองหูชาง หมู 8 
จากแยกถังประปา ถึงที่นายฮ้ัว จันทรสระ 

 

กวาง 4 ม. ยาว 119 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 476 
ตารางเมตร 

278,300 ม.8 กองชาง             

25 กอสรางถนนลูกรังบานหนองหูชาง หมู 8 
จากบานนางสำรวย ศรเพชร ถึงท่ีนาย
สมศักดิ์ บุญนาม 

กวาง 4 ม ยาว 50 ม. 
หนา 0.30 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 200 
ตารางเมตร 

32,900 หมู 8 กองชาง             

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองปรือนอย หมู 9  
จากที่นางเตือน เกาะจันทร ถึงบริเวณถงั
น้ำประปาหมูบาน 

กวาง 1 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 185 
ตารางเมตร 

124,500 ม.9 กองชาง             

27 กอสรางถนนลูกรังบานหนองปรือนอย หมู 
9 จากถนนหมายเลข 3039 ถึงสวนนาง
หรอง บริโภค 

กวาง 3 ม ยาว 960 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 2,880 
ตารางเมตร 

486,700 ม.9 กองชาง             

28 กอสรางถนนลูกรังบานหนองปรือนอย หมู 
9 จากท่ีนางสำรวย น่ิมนวล ถึงท่ีนาย 
สุมิตร ขุนเภา  

กวาง 6 ม ยาว 250 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 1,500 
ตารางเมตร 

238,400 ม.9 กองชาง             

29 กอสรางถนนลูกรังบานหนองปรือนอย หมู 
9 จากท่ีนายประจวบ โพธิศรี  ถึงท่ี    
นางนงเยาว หงสสมศร ี

กวาง 3 ม ยาว 200 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร 

101,300 ม.9 กองชาง             
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ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองนก หมู 10 
จากที่นางหนูเพยีร วงษเสนา ถึงที่นายทรงศักด์ิ 
อุปถัมภ 

กวาง 3.50 ม. ยาว 440
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 
1,540ตารางเมตร 

874,200 ม.10 กองชาง             

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองนก หมู 10 จากบานนางบรรทม 
รินทา ถึงที่นางบรรทม รินทา  

กวาง 4 ม. ยาว 67 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 268 
ตารางเมตร 

151,700 ม.10 กองชาง             

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองนก หมู 10 จากบานนางเสถียร 
สุวรรณวงค ถึงที่นายสังวาล บิณฑะ 

กวาง 3 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 150 
ตารางเมตร 

83,000 ม.10 กองชาง             

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองระเนตร หมู 11 
จากบานนางระเบียบ มะโนภัย ถึงที่นางนุน สอน
เพ็ชร 

จำนวน 2 ชวง 1).กวาง 4.50 
ม. ยาว 189 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
850 ตารางเมตร 2).กวาง 
4.50 ม. ยาว 74 ม.หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 333 ตารางเมตร 

660,400 ม.11 กองชาง             

34 กอสรางถนนลูกรังบานหนองระเนตร หมู 
11 จากบานนางสุทิน ปตสะ ถึงท่ีบาน
นางนุน สอนเพ็ชร 

กวาง 4 ม ยาว 400 ม. 
หนา 0.30 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา 1,600 
ตารางเมตร 

300,000 ม.11 กองชาง             

35 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกอุดมดี หมู 12 
จากบานนางกัญญาณัฏฐ วงษปน ถึงที่นายเสาร 
ดอนทอง 

กวาง 4 ม. ยาว 170 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 680 
ตารางเมตร 

386,000 ม.12 กองชาง             

 



11 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานโคกอุดมดี หมู 12 
จากบานนายสุมิตร ศรีเกษม ถึงที่นางสมล้ิม 
เภาเนือง 

กวาง 4 ม. ยาว 467 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 1,868 
ตารางเมตร 

1,073,500 ม.12 กองชาง             

37 กอสรางทอประปาหมูบาน บานโคกอุดม
ดี หมูท่ี 12  
 

ทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 
นิ้ว ชวงที่ 1 จากปากทางซอย 2 
ถึงบานนายประคอง ไชยบัว 
ระยะทาง 500 ม. ชวงที่ 2 จาก
บานนางบุญเรือง แกวศรี ถึงบาน
นายแสวง พรหมบุตร ระยะทาง 
500 ม. 

1,200,000 หมู 12 กองชาง             

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู 13 บานคลองสมบูรณ จากบานนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงนายสมพร เธอจะโปะ  
 

กวาง 1 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร 

617,000 ม.13 กองชาง             

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานคลองสมบูรณ หมู 13 
จากวัดคลองสมบูรณ ถึงถนนส่ีเลน 

กวาง 1 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 600 
ตารางเมตร 

417,900 ม.13 กองชาง             

40 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดอนสับฟาก หมู 14 
จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงที่  
น.ส.ศิดาวรรณ สุมเหม 

กวาง 4 ม. ยาว 163 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 652 
ตารางเมตร 

371,900 ม.14 กองชาง             

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานดอนสับฟาก หมู 14 
จากที่นายวรรณา ดวงดี ถึงที่นางวารุณี  
พระแทน 

กวาง 3.50 ม. ยาว 155 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 542.50 
ตารางเมตร 

306,600 ม.14 กองชาง             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 กอสรางถนนลูกรังบานดอนสับฟาก ม.
14 บริเวณรอบสนามกีฬาหมูบาน 
 

กวาง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 
0.60 ม. หรือพ้ืนท่ีใชสอยไม
นอยกวา 560 ตรม. 

182,400 ม.14 กองชาง             

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาะสมอ หมู 15 
จากศาลาสวนสุขภาพ – ศาลาพนทุกข 

กวาง 5.50 ม. ยาว 260 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีใช
สอยไมนอยกวา 1,430 ตรม.
พรอมรางระบายน้ำ กวาง 
0.50 ม. มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
260 ม. 

2,299,800 ม.15 กองชาง             

44 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานเกาะสมอ หมู 15 
รอบสวนสุขภาพ 

กวาง 4 ม. ยาว 193 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 772 
ตารางเมตร 

1,228,600 ม.15 กองชาง             

45 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานสีเสียดไทรงาม หมู 16 
จากบานนายวอง เขยีวชอุม ถึงที่นายราชัย 
วงษพา 

กวาง 4 ม. ยาว 158 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 632 
ตารางเมตร 

382,600 ม.16 กองชาง             

46 วางทอประปาหมูบานสีเสียดไทรงาม 
ถึงเขตติดตอ หมูท่ี 9 บานหนองปรือ
นอย ถึงหมูท่ี 16 บานสเีสียดไทรงาม 
 

วางทอประปาหมูบานสีเสียด 
ไทรงาม จากเขตติดตอ ม.9 
บานหนองปรือนอย ถึง ม.16 
บานสีเสียดไทรงาม ระยะทาง 
1,428 ม. วางทอพีวีซี ขนาด 
3 น้ิว  

300,000 หมู 16 กองชาง             

47 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟลติกคอนกรีต บานหนองไฮ หมู 
17 จากหนาวัดหนองระเนตร ถึงทางแยก
เขาตำบลหนองโพรง 

กวาง 5 ม. ยาว 860 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใชสอยไมนอยกวา 4,300 
ตารางเมตร 

800,600 ม.17 กองชาง             
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงินอุดหนุน) 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 17 บานหนองไฮ) 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทาง แบบก่ิงเดี่ยว สูง 9 ม. 
ขนาด 250 วัตต 
ระยะทางประมาณ 
1,400 ม. 

1,120,000 หมู 17 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 7 บานหนองกาน้ำ) 
 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศร
เพชร ถึงท่ีนายสอน มาส ี

65,000 หมู 7 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

3 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 6 บานหัวซา) 
 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ำ 
จากท่ีนายริ้ว ยะโสวงษ ถึง
ท่ีนายเสรี มะสุใส 

190,000 หมู 6 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

4 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 3 บานเกาะสมอ) 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทางจากบานนายอำไพ 
กองมณี ถึงเขตติดตอ ม.6 
แบบก่ิงเดี่ยว สูง 9 ม.
ขนาด 250 วัตต 
ระยะทางยาวประมาณ 
800 ม. 

640,000 หมู 3 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

5 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 15 บานเกาะสมอ) 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทางจากสวนสุขภาพ ถึง
เขตติดตอ ม.6 แบบก่ิง
เดี่ยว สูง 9 ม.ขนาด 250 
วัตต ระยะทางยาว
ประมาณ 985 ม. 

800,000 หมู 15 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งบเงินอุดหนุน) 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 13 บานคลองสมบูรณ) 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทางจากบานนายมี ศรี
ชนะ ถึงวัดคลองสมบูรณ 
แบบก่ิงเดี่ยว สูง 9 ม.
ขนาด 250 วัตต 
ระยะทางยาวประมาณ 
221 ม. 

200,000 หมู 13 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

7 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 16 บานสีเสียดไทรงาม) 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทางจากบานนายประจวบ 
โพธ์ิศรี ถึงถนนสี่เลน แบบ
ก่ิงเดี่ยว สูง 9 ม. ขนาด 
250 วัตต ระยะทางยาว
ประมาณ 682 ม. 

560,000 หมู 16 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 

            

8 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอำเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู 11 บานหนองระเนตร) 
 

ติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทางจากเขตติดตอหมู 10
ถึงบานนายประสิทธ์ิ    
อับดุลเลาะห แบบก่ิงเดี่ยว 
สูง 9 ม. ขนาด 250 วัตต 
ระยะทางยาวประมาณ 
1,400 ม. 

1,120,000 หมู 11 การไฟฟา 
สวนภูมิภาค 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และการบริหารจัดการน้ำ 
 2.1 แผนงานการเกษตร (งบเงินอุดหนุน) 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการพัฒนาบทบาทหนาท่ีผูนำทองถ่ิน 
ทองท่ี อำเภอศรีมหาโพธิ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือเปนคาใชจายในการ
อุดหนุนท่ีวาการอำเภอศรี
มหาโพธิ เปนคาใชจายใน
การเตรยีมการจัดงาน
ดำเนินการฝกอบรมและ
คาดำเนินการ ฯลฯ 
 

50,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลดั             
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงานการศึกษา  
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจดังานวันเด็กตำบลหัวหวา 
 

เพ่ือเปนคาใชจายกิจกรรม
การแสดงของเด็ก คาเชา
เต็นท คาเชาเครื่องเสียง 
คาเชาสไลเดอรของเลน
เด็ก และรายการอ่ืนๆ 
ฯลฯ 

80,000 โรงเรียน 
ชุมชนบาน
เกาะสมอ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการเด็กตำบลหัวหวาโตไปไมโกง เพ่ือกระตุนใหเด็กและ
เยาวชนในตำบลหัวหวา 
จำนวน 5 ร.ร.รักความ
ถูกตองและความเปน
ธรรม ตอตานการทุจริต
คอรัปช่ัน ไมโกงทุก
รูปแบบ เพ่ือเปนคาอาหาร 
วัสดุการอบรม คาวิทยากร 
และคาอ่ืนๆ 

40,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

3 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนท่ี   แบบ
ลากจูง 

ตูลำโพงขนาด 15 น้ิว 
กำลังขับไมนอยกวา 450 
วัตต มีชองสำหรับเสียบ 
USB พรอมไมคลอยมือถือ 
2 ตัว รองรับบลูทูธ มลีอ
ลากสามารถเคลื่อนยายได 

10,300 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

4 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
สำหรับงานประมวลผล 
(จอขนาดไมนอยกวา 12 
น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 
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ลำดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการ
สอน 
(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหัวซา 

เพ่ือเปนคาใชจายรายหัวเด็กเล็ก 
จำนวน 39 คนๆละ 1,700 บ.เปน
เงิน 66,300 บ. 

66,300 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการคาอาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัว
ซา 

คาอาหารกลางวัน จำนวน 3 คนๆละ 
20 บาท จำนวน 245 วัน เปนเงิน 
191,100 บ.(กรณีมีเด็กเพ่ิมภายหลัง 
จำนวน 5 คนๆละ 20 บ.จำนวน 
245 วัน เปนเงิน 24,500 บ.)  รวม 
215,600 บ.  

215,600 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา 

-คาหนังสือเรียน จำนวน 7,800 บ. 
-คาอุปกรณการเรยีน จำนวน 7,800 
บ. 
-คาเครื่องแบบนักเรยีน 
จำนวน 11,700 บ. 
-คากิจกรรมการพัฒนาคณุภาพผูเรียน 
จำนวน 16,770 บาท 

44,070 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

8 คาวัสดสุำนักงาน จัดซื้อโตะ 
– เกาอ้ีสำหรับเด็กอนุบาล 
(ขาเหลี่ยม) 

โตะขนาดกวาง 60 ซม. ยาว 120 
ซม. สูง 50 ซม. เกาอ้ีขนาด กวาง 30 
ซม. ลึก 33 ซม.สูง 32 ซม. ราคาชุด
ละ 3,900 บ. จำนวน 7  ชุด 

27,300 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

9 คาจัดซื้อช้ันวางของ จำนวน 10 ชอง มีฝาหลงั ขนาดกวาง 
35 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 90 ซม. 
ราคาตัวละ 3,900 บ. จำนวน 3 ตัว 

11,700 ศูนยพัฒนา
เดก็เล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 คาอาหารเสรมิ (นม) -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวซา จำนวน 
39 คนๆละ 7.37 บาท 
จำนวน 260 วันเปนเงิน 74,732 
บาท 
-โรงเรียนวัดหนองหูชาง จำนวน 93 
คนๆละ 7.37 จำนวน 260 วัน เปน
เงิน 178,207 บาท 
-โรงเรียนหัวซาวิทยา จำนวน 82 
คนๆละ 7.37 จำนวน 260 วัน เปน
เงิน 157,129 บาท 
-โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ จำนวน 
188 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 
260 วัน เปนเงิน 
360,246 บาท 
-โรงเรียนบานหนองปรือนอย จำนวน 
114 คนๆละ 7.37 บาท จำนวน 
260 วัน เปนเงิน 
218,447 บาท 
-โรงเรียนวัดเนินผาสุก 
จำนวน 90 คนๆละ 7.37 บาท 
จำนวน 260 วัน เปนเงิน 172,458 
บาท 
-ตั้งงบประมาณสำหรับเพ่ิมเติม กรณีมี
เด็กและนักเรยีนเพ่ิมเติมภายหลัง 
จำนวน 30,000 บาท 

1,191,219 ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

บานหัวซา 
 

โรงเรียน
สังกัด 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาคาอาหาร
กลางวัน 

-โรงเรียนวัดหนองหูชาง 
จำนวน 93 คนๆละ 20 บาท 
จำนวน 200 วัน เปนเงิน 
372,000 บาท 
-โรงเรียนหัวซาวิทยา 
จำนวน 82 คนๆละ 20 บาท 
จำนวน 200 วัน เปนเงิน 
328,000 บาท 
-โรงเรียนชุมชนบานเกาะสมอ 
จำนวน 188 คนๆละ 20 บาท 
จำนวน 200 วัน เปนเงิน 
752,000 บาท 
-โรงเรียนบานหนองปรือนอย 
จำนวน 114 คนๆละ 20 บาท 
จำนวน 200 วัน เปนเงิน 
456,000 บาท 
-โรงเรียนวัดเนินผาสุก 
จำนวน 90 คนๆละ 20 
บาท จำนวน 200 วัน 
เปนเงิน 360,000 บาท 
-ตั้งงบประมาณคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
เพ่ิมเตมิ กรณมีีเด็กนักเรียน
เพ่ิมเตมิภายหลัง 
จำนวน 40,000 บาท 
 

2,308,000 โรงเรียน 
สังกัด 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 

            

 
 



20 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการแขงขันกีฬากำนัน ผูใหญบาน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดำเนินการจัดการแขงขัน
กีฬากำนันผูใหญบาน 
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

30,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลตำบลหัวหวา 
ตานยาเสพติด 

ดำเนินการแขงขันกีฬา 
ฟุตบอลตำบลหัวหวา 
 

50,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสงเสริมเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
และปองกันแกไขปญหายาเสพตดิอำเภอ
ศรีมหาโพธิ ประจำป 2563 

อุดหนุนงบประมาณใหกับ 
อำเภอ ในการจัดทำ
โครงการ 
 

20,000 อำเภอ กอง 
การศึกษา 

            

4 โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ เปนคาใชจายในการเตรียม
สถานท่ี คาธงชาติ คาธง
เฉลิมพระเกียรติ คาเสาธง 
คาปายประชาสัมพันธ 
คาจัดซุม คาเครื่องไฟฟา 
คาพุ คาดอกไม ฯล 
 

210,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

5 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง คาใชจายในการเตรียม
สถานท่ี คาเครื่องเสียง คา
เครื่องไฟฟา คาน้ำดืม่ คา
น้ำแข็ง คาปาย
ประชาสมัพันธโครงการ 
ฯลฯ 

60,000 หมู 15 กอง 
การศึกษา 
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน เพ่ือจัดกิจกรรมในวัน 
มาฆปูรมีศรีปราจีนของ
จังหวัดปราจีนบุร ี

60,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

7 โครงการหลอเทียนพรรษา จัดกิจกรรมการหลอเทียน 
พรรษา เพ่ือนำไปถวายวัด
ในเขตตำบลหัวหวา 

20,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
การศึกษา 

            

8 โครงการอนุรักษประเพณีสงกรานตตำบล
หัวหวา 

จัดกิจกรรมงานอนุรักษ 
ประเพณีสงกรานต 

50,000 หมู 2 กอง 
การศึกษา 

            

9 โครงการจดังานรัฐพิธี และงานพิธีของ 
สถาบันสำคญัหลักของชาติ อำเภอ 
ศรีมหาโพธิ 

อุดหนุนคาใชจายในการ
จัดงานใหอำเภอ 

45,000 อำเภอ กอง 
การศึกษา 

            

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการรณรงคคัดแยกขยะกอนท้ิง เพ่ือเปนคาใชจายในการ
พัฒนาศักยภาพและ
ฝกอบรมกับประชาชน
และผูเก่ียวของในการคัด
แยกขยะกอนท้ิง เพ่ือเปน
คาปากกา สมดุ คาจาง 
เหมารถยนตไปศึกษาดู
งาน คาอาหาร คาวิทยากร
คาท่ีพัก คารายจายอ่ืน 
ฯลฯ 

150,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา
นองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลยัลกัษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี  

คาสำรวจขอมูลจำนวน
สุนัข/แมว ท้ังท่ีมีเจาของ
และไมมีเจาของ จำนวน 
2,768 ตัวๆละ 6 บาท 
จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคมและ 
มิถุนายน) 

16,608 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บา 

เพ่ือจัดซื้อวัคซีน  
ยาคุมกำเนิด ทำหมัน 
เข็มฉีดยา คาจางทำปาย
ประชาสมัพันธโครงการ 

100,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

3 โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ 
การแพทย 

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

184,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

4 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จ
พระเจานองนางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  
 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีด เพ่ือปองกันโรค
พิษสุนัขบา จำนวน 
2,768 ตัวๆละ 30 บาท 

83,040                                                                    อบต. 
หัวหวา 

กอง
สาธารณสุข 
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนท่ี 
แบบลากจูง 

ตูลำโพง 15 น้ิว กำลังขับ
ไมนอยกวา 450 วัตต มี
ชองสำหรับเสยีบ USB 
พรอมไมคลอยมือถือ 2 
ตัว รองรบับลูทูธ มลีอลาก
สามารถเคลื่อนยายได 

10,300 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

6 จัดซื้อครภุัณฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร 
โนตบุค สำหรับงาน
ประมวลผล RAM 8 GB 
หนวยจัดเก็บขอมลู 120 
GB จอภาพขนาดไมนอย
กวา 12 น้ิว 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

7 โครงการตามพระราชดำริดานสาธารณสุข เงินอุดหนุนสำหรับการ 
ดำเนินงานตามแนวพระ 
ราชดำรดิานสาธารณสุข 
หมูบานละ 20,000 บาท 
จำนวน 17 หมูบาน 

340,000 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 

            

8 โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาสาธารณสุขมลูฐานชุมชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบาน เพ่ือสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐาน 
จำนวน จำนวน 17 
หมูบานๆละ 7,500 บาท 

127,500 ตำบล 
หัวหวา 

กอง 
สาธารณสุข 
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
 6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการศึกษาดูงานและฝกอบรม จัดศึกษาดูงานและฝกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

500,000 นอก 
สถานท่ี 

สำนักปลัด             

2 โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีพบประชาชน เพ่ือจายเปนคาปาย
ประชาสมัพันธโครงการ คา
น้ำดื่ม คาอาหารวาง 
คาใชจายตางๆ ฯลฯ 

30,000 ตำบล 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สวนตำบลและพนักงานจาง 

จัดศึกษาดูงานและฝกอบรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

90,000 นอก 
สถานท่ี 

สำนักปลัด             

4 จัดซื้อเกาอ้ีพลาสติกอเนกประสงคมี 
พนักพิง  

เกาอ้ีพลาสติกมีพนักพิง 
รองรับน้ำหนักสูงสุดได 80 
กก.ขนาดกวาง 50 ซม.ลึก 
47 ซม.สูง 81 ซม. จำนวน 
400 ตัวๆละ 300 บาท 

120,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

5 ครุภณัฑสำนักงาน เกาอ้ีบุนวม (เกาอ้ี 
จัดเลีย้ง) 

ข้ึนโครงไมอัดบุนวม หรือ
ฟองน้ำ ขาและพนักข้ึนโครง
เหล็กชุบโครเมีย่ม รองขา
ดวยพลาสติกแข็ง 4 จุด 
รองรับน้ำหนัก 80 กก.กวาง 
45 ซม.ลึก 40 ซม.สูง 90 
ซม.จำนวน 200 ตัวๆละ 
920 บ.  

184,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อครภุัณฑเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนท่ี 
แบบลากจูง 

ตูลำโพงขนาด 15 น้ิว 
กำลังขับไมนอยกวา 450 
วัตต มีชองเสียบ USB 
พรอมไมคลอยมือถือ 2 
ตัว รองรบับลูทูธ มลีอลาก
สามารถเคลื่อนยายได 

10,300 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

7 จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  ขนาดเสนทแยงมมุ 120 
น้ิว (โดยประมาณ) จอ
มวนเก็บในกลองได บังคับ
จอ ข้ึน ลง หยดุ ดวย
สวิตซ หรือรีโมทคอนโทรล 
ใชไฟฟา AC 220 โวลล 
50 เฮิรตซ  

15,300 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

8 จัดซื้อครภุัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัด
แตงพุมไม  

เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 
2 จังหวะ ความจุกระบอก
สูบไมนอยกวา 21 ซีซี 
เครื่องยนตไมนอยกวา 
0.8 แรงมา ใบมีดตดั
ขนาดไมนอยกวา 22 น้ิว 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 
11,000 บาท 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

9 จัดซื้อครภุัณฑงานบานงานครัว เครื่องตัด
หญาแบบขอแข็ง  

เครื่องยนตขนาดไมนอย
กวา 1.4 แรงมา กระบอก
สูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
จำนวน 3 เครื่องๆละ 
9,500 บาท  

28,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ครุภณัฑคอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอรโนตบุค 
สำหรับงานประมวลผล 
RAM ไมนอยกวา 8 GB มี
หนวยจัดเก็บขอมลูไมนอย
กวา 120 GB จอภาพ
ขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
จำนวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

11 อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประสงค 
(Smart Card Reader)   

สามารถอานและเขียน
ขอมูลในบัตรแบบ
เอนกประสงค  เช่ือมตอ 
USB ได จำนวน 3 
เครื่องๆละ 700 บาท 

2,100 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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6.2 แผนงานบริหารท่ัวไป (งานบริหารงานคลัง) 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 โครงการจดัการอบรมดานคอมพิวเตอร 

งานแผนท่ีภาษีและทรัพยสิน 
จัดอบรมดานคอมพิวเตอร 
งานแผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสิน 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

2 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษี 
และทรัพยสิน 

ปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 
และทรัพยสิน 

300,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

3 จัดซื้อครภุัณฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน  - เกาอ้ีสำนักงานขนาดไม
นอยกวา 60 x 62 x 92 
ซม. ราคาตัวละ 2,800บ.
จำนวน 4 ตัว เปนเงิน 
11,200 บ. 
-เกาอ้ีสำนักงานขนาดไม
นอยกวา 62 x 72 x 
116 ซม.ราคาตัวละ 
4,900 บ.จำนวน 1 ตัว 

16,100 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

4 จัดซื้อครภุัณฑสำนักงาน ตู 2 บาน มือจับ
เขาควาย 

ขนาดไมนอยกวา 914 x 
457 x 1,829 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 5,500 บาท 
จำนวน 5 ตัว 

27,500 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

5 จัดซื้อครภุัณฑสำนักงาน ตูบานเลือ่น
กระจกสูง 
 

ขนาดไมนอยกวา 914 x 
457 x 1,829 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 4,500 บาท 
จำนวน 5 ตัว 

22,500 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

6 จัดซื้อครภุัณฑสำนักงาน ตูบานเลือ่นทึบ ขนาดไมนอยกวา 1,185 
x 410 x 879 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 4,500 บาท 
จำนวน 2 ตัว 

9,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อครภุัณฑสำนักงาน ตูเอกสารแฟม
แขวน 

ขนาดไมนอยกวา 464 x 
610 x 1,020 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 3,800 บาท 
จำนวน 1 ตัว 

3,800 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             

8 ครุภณัฑคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค 
สำหรับประมวลผล RAM 
ไมนอยกวา 8 GB หนวย
จัดเก็บขอมลูขนาดความจุ
ไมนอยกวา 120 GB 
จอภาพขนาดไมนอยกวา 
12 น้ิว 

22,000 อบต. 
หัวหวา 

กองคลัง             
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6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ครุภณัฑสำนักงาน เกาอ้ีสำนักงาน ขนาดไมนอยกวา 60 x 
62 x 92 ซม. ราคาตัวละ 
2,800 บาท จำนวน 1 
ตัว  

2,800 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดง
ไปกลับ หุมฉนวนยาว 4 
ม. สายไฟยาวไมเกิน 15 
ม. จำนวน 1 เครื่อง  

47,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 ตูบานเลื่อนทึบ ขนาดไมนอยกวา 1,185 
x 410 x 879 ซม.
จำนวน 1 ตู 
 

4,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

4 ตูเสื้อผา มือจับเขาควาย ขนาดไมนอยกวา 914 x 
533 x 1,829 ซม. ราคา
ตัวละ 5,500 บาท 
จำนวน 1 ตู  

5,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

5 ตูเสื้อผา มือจับผัง ขนาดไมนอยกวา 914 x 
533 x 1,829 ซม. ราคา
ตัวละ 5,500 บาท 
จำนวน 1 ตู 

5,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

6 ครุภณัฑเครื่องดับเพลิง แทนปนฉีดน้ำ
พรอมหัวฉีดลำตรง 

แทงปนฉีดน้ำขนาด 2.5 
น้ิว หัวฉีดลำตรง 2.5 x 
15 น้ิว วัสดุอลูมเินียม 
จำนวน 1 ชุด 
 

15,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ชุดกลองเสียงขนาด 200 วัตต พรอม
ลำโพง 

เครื่องขยายเสียง
อิเล็กทรอนิกสไซเรน 
กำลังขยายไมต่ำกวา 100 
วัตต พรอมแตรขอทาง มี
ไมโครโฟนสำหรับพูด
กระจายเสียงได
สัญญาณเสียงไมนอยกวา 
3 แบบ 

1,900 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

8 สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) สัญญาณไฟวาบสีแดง 
ชนิดหลอด แอลอีดี 
รูปทรงรี ขนาด 24 โวลท 
ความยาวไมนอยกวา 
120 ซม. เพ่ือใชกับรถน้ำ
อเนกประสงค จำนวน 1 
ชุด  

7,500 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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6.4 แผนงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการปกปองสถาบันสำคญัของชาติ จัดทำโครงการปกปอง 
สถาบันสำคญัของชาต ิ
 

50,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลตางๆ 

ดำเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลตางๆ 
 

40,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง จัดซื้อสายสงน้ำดับเพลิง 
ชนิดยางสังเคราะห PVC 
ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 20  
เมตร พรอมขอตอสวมเร็ว 
ทองเหลอืง ขนาด 2.5 น้ิว 
จำนวน 2 เสนๆละ 
10,000 บาท 
 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

4 ครุภณัฑยานพาหนะและขนสง จดัซื้อรถ
กระเชาซอมไฟฟา  

ขนาดความสูงไมนอยกวา 
12 เมตร ขนาด 6 ลอ 
เครื่องยนตดเีซล มีกำลัง
แรงมาไมนอยกวา 150 
แรงมา 
 

2,500,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             
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6.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ 

จัดนิทรรศการ และทำ
ปายประชาสัมพันธ
เก่ียวกับยาเสพติด 

50,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 โครงการปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพตดิ (อุดหนุนอำเภอ) 

อุดหนุนอำเภอ 100,000 อำเภอ สำนักปลัด             

 
 

6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (งบลงทุน คาครุภัณฑ) 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เกาอ้ีสำนักงาน ขนาดไมนอยกวา 60 x 62 x 92ซม. 
ราคาตัวละ 2,800 บ. จำนวน 5 ตัว 

14,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

2 โตะทำงานหนาเหล็ก PVC  โตะ 7 ลิ้นชัก ขนาดไมนอยกวา 
1,524 x 762 x 759 มลิลเิมตร 
ราคาตัวละ 7,500 บาท จำนวน 5ตัว 

37,500 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

3 ครุภณัฑคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 จอภาพ 19 น้ิว จำนวน 5 
เครื่อง 

150,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

4 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  สำหรับประมวลผล RAM 8 GB ขนาด
ความจุ 1 TB หรือไมนอยกวา 120 
GB  

22,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

5 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  ความละเอียดในการพิมพ 1,200 
x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพไม
นอยกวา 17 หนาตอนาที ถาดใส
กระดาษไมนอยกวา 100 แผน  

6,300 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             



33 

 
ลำดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

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 เครื่องพิมพเลเซอร เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1 ราคา 10,000 บ.
จำนวน 2 เครื่อง 
 

20,000 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

7 อุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค  

อปกรณอานบัตรอเนกประสงค (Smart 
Card Reader) จำนวน 1 เครื่อง 
 

700 อบต. 
หัวหวา 

กองชาง             

 
 

6.7 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จายคาเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน 

14,262,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ จายคาเบ้ียยังชีพคนพิการ 
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน 

3,840,000 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
(คนละ 500 บาท) 

จายคาเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
ตำบลหัวหวา จำนวน 12 
เดือน  

134,400 อบต. 
หัวหวา 

สำนักปลัด             

 
 
 
 


