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สารบัญ 
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เร่ือง           หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า 

- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        

 
ส่วนที่  2  บัญชีสรุป/บญัชีโครงการ/กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563   
(แบบ ผด. 1)  

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบ ผด. 2) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ส่วนที่  1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทน า 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาและแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติรวมทั้ง
วางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  ส าหรับแผนการ
ด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน  โครงการในแผนงานด าเนินงานจะ
ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่ อสิ้ นปี งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น อีกด้วย  จากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 26 ข้อ 27  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
  ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้ วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
      ข้อ  27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
       แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1.เป็นแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาสี่ปี  และมีลักษณะเป็นการด าเนินการ  
(Action  Plan) 
 



 

  2.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
  3.เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวโพ 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
  2. เพ่ือให้การตรวจสอบและการติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 
  3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
  4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการต่างๆ 
  7. เพ่ือก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่
มีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหัวโพ  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นท่ี  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ 
  ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
   ส่วนที่  1  บทน า  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย   
    - บทน า 
    - วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน 
    - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
    - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
    - บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  (ผด  01) 
    - บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด  02) 
  ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการด าเนินงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ จัดท า



 

ประกาศ  เรื่อง  การใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
  2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ  เป็นไปตาม
เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน 
  4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ  และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 
  5. ทราบถึงผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
  6. สามารถติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส่วนที่  2                                             

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

4 

 
 

7.84 

 
 

1,450,000 

 
 

7.73 

 
 

กองช่าง 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร ชุมชนและ
เศรษฐกิจชุมชน 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

1 

 
 

1.96 

 
 

100,000 

 
 

0.53 

 
 

ส านักปลัด 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
2 

  
3.92 

 
430,000 

 
2.29 

 
ส านักปลัด 

3.2 แผนงานการศึกษา 12 23.53 3,210,063 17.11 กองการศึกษา 

3.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.92 250,000 1.33 กองการศึกษา 
3.4 แผนงานสาธารณสุข 3 5.88 270,000 1.44 ส านักปลัด 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 7.84 270,000 1.44 ส านักปลัด 
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 5.88 170,000 0.91 ส านักปลัด 
3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 3.92 50,000 0.27 ส านักปลัด 

(ผด.01) 



 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

3.8 แผนงานงบกลาง 6 11.76 9,542,000 50.87 ส านักปลัด 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1 

 
1.96 

 
50,000 

 
0.27 

 
ส านักปลัด 

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 5.88 1,050,000 5.60 กองช่าง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
8 

 
15.67 

 
1,915,000 

 
10.21 

 
ส านักปลัด,
กองคลัง 

รวม 51 100 18,757,063 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผด.01) 



 

ส่วนที่  2                                             
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ส าหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย
ด าเนินการ 

รายละเอียดโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

2 

 
 

3.92 

 
 

1,000,000 

 
 

11.76 

 
 

กองช่าง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
1 
1 

 
1.96 
1.96 

 

 
30,000 

120,000 
 

 
0.16 
0.64 

 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

(ผด.01) 



 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 
                                                            แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ซ่อมแซมถนน เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน หินคลุก 

ถนนลูกรัง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ฯลฯ 

350,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

กองช่าง             

2 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
อื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ และ
สิ่งก่อสร้างที่ช ารุดเสียหายของ อบต.
หัวโพ ให้อยู่ในสภาพดี เช่น ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมระบบประปา 
ฯลฯ 

100,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

กองช่าง             

3 อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดราชบุร ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 3  

600,000 หมู่ที่ 3 การประปาสว่น
ภูมิภาคจ.ราชบุรี 

ร่วมกับ  
กองช่าง 

            

4 อุดหนุนให้การไฟฟา้ภูมภิาคสาขา
อ าเภอบางแพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที ่5 
(บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เนื้อที่ 10 
ไร่) 

400,000 หมู่ที่ 5 การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคสาขา    

อ.บางแพร่วมกับ  
กองช่าง 

            

 
 

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
1.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 สตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง 
100,000 พื้นที่ต าบล

หัวโพ 
ส านักปลัด             

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 จัดงานเนื่องในวันส าคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน

เนื่องในโอกาสวันส าคัญตา่งๆ เช่น วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯงานพิธีทาง
ศาสนา งานรัฐพิธ ี

400,000 ต าบลหัวโพ ส านักปลัด             

2 อุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลโพหกั เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,000 อ าเภอบางแพ ส านักปลัด
,อปท.ในเขต 
อ.บางแพ 

            

 
 
 
 
 

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 2.แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  

เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 

37,840 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน 

26,400 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาหรอืเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

149,600 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน 3 ศูนย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหารกลางวันให้กบัศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

431,200 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบยีนอบรม 
สัมมนาของผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

60,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าหนังสือ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

17,600 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

17,600 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

8 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ให้กับนักเรียนในสังกัด (สพฐ.) จ านวน 
3 โรงเรียน 

567,196 ต าบลหัวโพ กอง
การศึกษา 

            

 

(ผด.02) 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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. 
9 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 3 ศูนย ์

168,627 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

10 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลหัวโพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหวั
โพ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตาม
แบบที่ อบต.หัวโพก าหนด) 

150,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

11 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารและ
สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
หัวโพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศฯ 
อาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลหัวโพ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมะขามเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านแหลมทอง พร้อมปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ (ตามแบบทีอ่บต.หัวโพ
ก าหนด) 

400,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

12 อุดหนุนให้แกโ่รงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
อาหารกลางวันให้กบันักเรียนในสังกัด 
(สพฐ.) จ านวน 3 โรงเรียน 

1,184,000 ต าบลหัวโพ กอง
การศึกษา
,รร.ในเขต  
ต.หัวโพ 

            

 
 
 
 
 
 
 

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 การแข่งขันกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดการ

แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
200,000 พื้นที่ต าบล

หัวโพ 
กอง

การศึกษา 
            

2 จัดงานประเพณีศาสนาและ
วัฒนธรรมเช่น วันสงกรานต์ วัน
เข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการจัดงาน
ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรมเช่น วัน
สงกรานต์ วันเข้าพรรษา  วันวิสาขบูชา 

50,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

กอง
การศึกษา 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
4.แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ไข้หวัดนกหรือโรคติดต่ออื่นที่มี
การแพร่ระบาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัด
นกหรือโรคติดต่ออื่นที่มีการแพร่
ระบาด 
 
 

50,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก 

ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ น้ ายาพ่นหมอกควันก าจัด
ยุง ทรายก าจัดลูกน้ า 

100,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

3 โครงการพระราชด าริสาธารณสุข เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ 1 – 6  ส าหรับการด าเนินงาน
ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

120,000 หมู่ 1 -6 ส านักปลัด,
คณะกรรมการ

หมู่บ้าน 

            

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5.แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 เครือข่ายเยาวชนวยัใสใส่ใจชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ

โครงการเครือข่ายเยาวชนวยัใสใส่ใจ
ชุมชน 

100,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

2 จัดกิจกรรมสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการจัด
กิจกรรมสร้างพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

30,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

3 การปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการใน
การปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาติ 

40,000                                                          พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

4 สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัว  

100,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
6.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 เข้าใจกันเข้าใจเอดส์  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนิน

โครงการเข้าใจกันเข้าใจเอดส์  
50,000 พื้นที่ต าบล

หัวโพ 
ส านักปลัด             

2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ  

50,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสู้งอายุ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสู้งอายุ  

70,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

 

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
7.แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในช่วงเทศกาล 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 

40,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

2 ฝึกอบรม  อปพร.อบต.หวัโพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
อปพร. 

10,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
8.แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ

สงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มี
ภูมิล าเนา อยู่ในเขตต าบลหวัโพ  

7,200,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้พกิารที่มี
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลหัวโพ 

2,165,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ที่
มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตต าบลหัวโพ 

48,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน อบต.หัวโพ 

30,000 ต าบลหัวโพ ส านักปลัด             

5 สมทบหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิ่น 

95,000 ต าบลหัวโพ ส านักปลัด             

 

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
8.แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกบัจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจรสามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร กระจกโค้งจราจร 
กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผง
กั้นจราจร ฯลฯ 

4,000 ต าบลหัวโพ ส านักปลัด             

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.แผนงานบริหารทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 การอบรมเสริมสร้างความรู้และ

รณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนในการ
จัดการขยะเพื่อลดปริมาณขยะจาก
ครัวเรือน ตามนโยบายการจัดการขยะ
ของรัฐบาล 

50,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

ส านักปลัด             

 

 
 
 
 

(ผด.02) 



 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 ขุดลอกคลอง/ลอกวัชพืช เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล 

ภายนอกหรือเครื่องจักรก าจัดวัชพืช 
250,000 พื้นที่ต าบล

หัวโพ 
กองช่าง             

2 จ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัด
ขยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บ
และก าจัดขยะ 

700,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

กองช่าง             

3 จัดซื้อถังรองรับขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะขนาด 
200 ลิตร หรือถังขยะแบบอื่นๆฯลฯ 

100,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ 

กองช่าง             

 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี    
1.แผนงานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 จัดท าป้ายและอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าปา้ย

ประชาสัมพันธโ์ครงการตามนโยบาย
ของรัฐ จังหวัด อ าเภอ และการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร
งานซ่ึงเกี่ยวกับภารกิจของ อบต. ฯลฯ 

50,000 อบต.หัวโพ ส านักปลัด             

2 ส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
สถาบันการศึกษาที่เป็นกลางทางการ
เมือง เช่น มหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บา้น
จอมบึง ฯลฯ มาด าเนินการส ารวจและ
ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
ประชาชนของ อบต.หัวโพ 

25,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ   

ส านักปลัด             

 

(ผด.02) 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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. 
3 ฝึกอบรมและสัมมนาหรือศึกษาดู

งาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาหรือศึกษาดูงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสว่น
ต าบล ลูกจา้งประจ า พนักงานจ้างของ 
อบต.หัวโพ และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องตาม
อ านาจหน้าที่ฯลฯ 

250,000 อบต.หัวโพ ส านักปลัด             

4 การเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
ว่างของนายกและสมาชิกสภา 

300,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ   

ส านักปลัด             

5 อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ
อบต.พบประชาชนในการออกหนว่ย
บริการประชาชนเคลื่อนที่ เพือ่จัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน/จัดท าแผนพัฒนา
ต าบล 

25,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ   

ส านักปลัด             

6 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ด าเนินการโครงการส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

25,000 อบต.หัวโพ ส านักปลัด             

7 ออกบริการประชาชนเคลื่อนที ่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ 

40,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ   

กองคลัง             

8 จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

1,200,000 พื้นที่ต าบล
หัวโพ   

กองคลัง             

 
 
 
 

(ผด.02) 



 

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                            แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

1.แผนงานบริหารทั่วไป   
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้
เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จ านวน 
1 ตู ้

5,000 ส านักงาน
ปลัด 

ส านักปลดั             

2 จัดซื้อโตะ๊ขาพับ
อเนกประสงค์แบบ
สี่เหลี่ยม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะขาพับ
อเนกประสงค์ แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 
75x180x75 ซม. จ านวน 10 ตวั 

22,000 อบต.หัวโพ ส านักปลดั             

3 จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อม
เก้าอี ้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 2 ชุด  

20,000 ส านักงาน
ปลัด 

ส านักปลดั             

4 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 ส านักงาน
ปลัด 

ส านักปลดั             

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  จ านวน 2 เครื่อง 

8,600 ส านักงาน
ปลัด 

ส านักปลดั             

6 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800VA 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 ส านักงาน
ปลัด 

ส านักปลดั             

 

แบบ ผ.02/1 



 

 
2.แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ด าเนินการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

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 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 

5,000 กอง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

            

2 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเลื่อน 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก
เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน 
จ านวน 2 ตู ้

10,000 กอง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

            

3 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกส าหรับ
เด็ก 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
พลาสติกส าหรับเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นแหลมทอง 
จ านวน 20 ตัว 

7,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

แหลมทอง 

กอง
การศึกษา 

            

4 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อช้ันวาง
หนังสือ 5 ช้ัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแหลมทอง จ านวน 4 
ตู้ 

8,000 ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

แหลมทอง 

กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวโพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาค

จังหวัดราชบุร ี
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 3  

600,000 หมู่ที่ 3 การประปาสว่น
ภูมิภาคจ.ราชบุรี 

ร่วมกับ  
กองช่าง 

            

2 อุดหนุนให้การไฟฟา้ภูมภิาคสาขา
อ าเภอบางแพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที ่5 
(บริเวณศาลาอเนกประสงค์ เนื้อที่ 10 
ไร่) 

400,000 หมู่ที่ 5 การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาคสาขา    

อ.บางแพร่วมกับ  
กองช่าง 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 อุดหนุนให้แก่เทศบาลต าบลโพหกั เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายตามโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

30,000 อ าเภอบางแพ ส านักปลัด             



 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น

ส าหรับการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายให้แก่คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ 1 – 6  ส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

120,000 หมู่ 1 -6 ส านักปลัด             

     
     


