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ส่วนที่ ๑ บทนา
๑. บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับ
การกระจายอานาจให้ แก่อ งค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็น อิส ระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริ ห าร การบริ ห ารงานบุคคล การเงินและการคลั งและมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าหนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่นจึ งมีอานาจกว้า งขวางขึ้ น ซึ่ง มิใช่ มีห น้ าที่บ ริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่นและเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริ หารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว เขา ได้ จั ด ท าแผนพั ฒ นาสี่ ปี ซึ่ ง เป็ น แผนที่ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขาโดยแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง
๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทางบประมาณประจาปีเนื่องจากมีลักษณะเป็น
การกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี
โดยปรั บ เปลี่ ย นแนวทางการพัฒ นา เป็น แผนงาน เพื่อให้ สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒ นาสี่ ปีโ ดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอีย ดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริห าร
ส่ ว นต าบลหั ว เขา ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว เขาเพื่ อ ก าหนดแนวทางใน
การดาเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานเพื่อให้การติตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหั ว เขามุ่ ง หวั ง ว่ า
แผนการดาเนิ นงานฉบั บนี้จ ะเป็น ประโยชน์ต่อการบริห ารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนา
ไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
๑. แผนการดาเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒ นาที่ดาเนิ นการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้าซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณา
การทางานกับหน่วยงานและจาแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนดาเนินงาน
๒. แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารงานของผู้บริหารงาน
ท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. แผนการดาเนินงานกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดาเนินงานจะมีที่มาจาก
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๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
๓.๒ โครงการกิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆที่ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการเองโดยใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สาหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงาน
ครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความควบเกี่ยวต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดหรืออาจสอบถาม ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๕ โครงการ/กิ จ กรรม การพัฒ นาอื่น ๆ ที่ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น พิ จารณาเห็ น ว่ า
จะเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
๓. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกค รองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ ได้กาหนดให้จัดทาแผนการดาเนินงานตามข้อ ๒๖ และ ข้อ ๒๗ ว่าการจัดทาแผนการดาเนินการ
ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล รวบรวมแผนงาน
โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ
ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริห ารส่วนตาบล แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๒ คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอ
ผู้ บ ริ ห ารองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลประกาศเป็นแผนดาเนินงาน ทั้ งนี้ใ ห้ ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของผู้บริหารท้องถิ่น
การจัดทาแผนการดาเนินงานเพิ่มเติมภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทาแผนการ
ดาเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
เพิ่ ม เติ ม จากหน่ ว ยงานราชการ ส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่
ในปีงบประมาณนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินการ ดาเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน
๓๐ วันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่ว นภูมิภาค รั ฐ วิส าหกิจหรื อหน่ วยงานอื่นๆ (โดยจัดทาเป็นแผนงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,......) ร่างแผน
การดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี
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๔. ประโยชน์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
4.1 ทาให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณนั้น
4.2 ทาให้แนวทางการดาเนินงานในปีงบประมาณนั้น มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
4.3 ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการประสาน และบูรณาการการทางานกับหน่วยงานอื่นๆ
๔.๔ การจัดทาแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

3

จากขั้นตอนการทาแผนการดาเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทาร่างแผนการดาเนินงาน

หน่วยงานอื่น

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่าง
แผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนการดาเนินงาน
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหาร

ให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

4

ส่วนที่ ๒

5

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๙

18.37

๑,๗๓๔,๐๐๐

๘.80

กองช่าง

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข
๒.๒ แผนงานงบกลาง
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป
รวม

๙

18.37

๑,๗๓๔,๐๐๐

๘.80

๖
๓
๒
๒
๑
๑
๑๕

๑๒.๒๔
๖.๑๒
๔.๐๘
๔.๐๘
๒.๐๔
๒.๐๔
30.6

๓๘๐,๐๐๐
๑๓,๕๒๐,๔๐๐
๔๐,๐๐๐
๓๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๔,๐๒๓,๔๐๐

๑.93
68.60
๐.20
๐.๑7
๐.๑5
๐.10
71.15

6

กองสาธารณสุข
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๑

ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
๓.๑ แผนงานการศึกษา
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและส่งออก
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

6

12.24

2,970,700

15.07

ส่วนการศึกษา

๖

๑๒.๒๔

๓๓๕,๐๐๐

๑.70

ส่วนการศึกษา

12

24.48

3,305,700

16.77

๓

๖.๑๒

๕๐,๐๐๐

๐.๒5

รวม

๓

๖.๑๒

๕๐,๐๐๐

๐.๒5

7

สานักปลัด

บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา
ยุทธศาสตร์
แผนงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด. ๐๑

จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

2.04

30,000

0.15

กองสาธารณสุข

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

1

2.04

30,000

0.15

๘

๑๖.๓๒

๕๑๕,๐๐๐

๒.61

สานักปลัด

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑

๒.๐๔

๕๐,๐๐๐

๐.๒5

สานักปลัด

รวม

๙

๑๘.๓๖

๕๖๕,๐๐๐

๒.86

รวมทั้งสิ้น

49

99.97

19,708,100

99.73

8

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

๑ โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
คสล. หมู่ 2 บ้านหัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนางบุญส่ง
เกตุแก้ว ถึงบริเวณบ้าน
นางสมัย ขาวเงิน
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 4 บ้านวัดไทร เริ่มจาก
ถนน คสล.เดิมไร่อ้อย
นางสาอางค์ โพธิ์รัง ถึง
บริเวณบ้านนางทัศนีย์ กาใจ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ลึก 0.37 เมตร ยาว 49
เมตร ตามที่แบบกาหนด

150,000

หมู่ 2

กองช่าง

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร ตามที่แบบ
กาหนด

165,000

หมู่ 4

กองช่าง

9

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
ตากข้าว(ตะวันออกเขาเด่นตา
พรม) หมู่ 5 บ้านน้าพุ บริเวณ
ไร่ นายเฉลิม จันทร์ลอย
4 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงลูกรังหมู่ 6 บ้านหัวเขา
บริเวณนานายประเทือง ถึง
บริเวณบ้านนายศรี น้าแก้ว
5 โครงการเปุาล้างบ่อบาดาล
หมู่ 7 บ้านฉวาก บริเวณ
ประปาติดโรงเรียนฉวาก
6 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ 8
บ้านปากดง บริเวณบ้าน
นางสมใจ นกเล็ก

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดพื้นที่ 800 ตาราง
เมตร ตามที่แบบกาหนด

20,000

หมู่ 5

กองช่าง

โดยใช้ปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
ตามที่แบบกาหนด

60,000

หมู่ 6

กองช่าง

เปุาล้างบ่อบาดาล
จานวน 1 บ่อ

9,000

หมู่ 7

กองช่าง

550,000

หมู่ 8

กองช่าง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000
ตร.ม. ตามที่แบบกาหนด

10

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

โครงการ

7 โครงการขุดลอกคูน้า หมู่ 9
บ้านเขาเขียว เริ่มจากบริเวณ
สามแยกศาลเจ้าพ่อเขาเขียว
ถึงบริเวณสามแยกตาบล
เขาพระ-หัวเขา
8 โครงการปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 10 บ้าน
หัวเขา บริเวณลานตากข้าว
เขาลูกกลาง
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ เริ่ม
จากบริเวณคอนกรีตเดิมบ้าน
นางสาวบุญส่ง ธัญญเจริญ ถึง
บริเวณสวนนางสาวบุญส่ง
ธัญญเจริญ
รวม

9

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
ขนาดคูขุดลอกแล้ว
ปากกว้าง 2.50 เมตร
ก้น 0.50 เมตร ลึก
1.50 เมตร ยาว 700
เมตร ตามที่แบบกาหนด
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
150 ตร.ม. ตามที่แบบ
กาหนด
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร ตามที่แบบ
กาหนด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

60,000

หมู่ 9

กองช่าง

500,000

หมู่ 10

กองช่าง

220,000

หมู่ 12

กองช่าง

1,734,000

11

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

๑ อุดหนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต. หัวเขา
๒ โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันไข้เลือดออก
๓ โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
๔ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง
ติดบ้าน

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อสมทบงบประมาณ
เข้ากองทุนเพื่อนาไป
บริหารจัดการเกี่ยวกับ
สุขภาพ
ตัวแทนภาคประชาชน
จานวน ๑๕๐ คน
สุนัขและแมวในเขต
ตาบลหัวเขา
จัดอบรมผู้สูงอายุหรือ
ผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะติดเตียงติดบ้าน
(เปูาหมาย ๖๐ คน)

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๕๐,๐๐๐

อุดหนุน
กองทุน

กอง
สาธารณสุข

๓0,000

อบต.หัวเขา

๕๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

๓0,000

อบต.หัวเขา

กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข
กอง
สาธารณสุข

12

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

โครงการอบรมช่วยฟื้นฟูคืนชีพ ผู้นาชุมชนและ
๕ พื้นฐานและการปฐมพยาบาล ประชาชนตาบลหัวเขา
เบื้องต้นให้กับประชาชน
โครงการจัดซื้อน้ายาและทราย จานวน ๑๒ หมู่บ้าน
๖
เคมี กาจัดยุงลาย
รวม
6

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

กอง
สาธารณสุข

๑๐๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

กอง
สาธารณสุข

380,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.2 แผนงานงบกลาง

ที่

โครงการ

๑ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ
๒ โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการ
๓ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ปุวยเอดส์
รวม
3

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๑,๐๑๘,๔๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๒,๔๐๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๑๐๒,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

13,520,400
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่

โครงการ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ตาบลหัวเขา
๒ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตาบล
หัวเขา
รวม
2

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
คนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ จานวน ๑๒
หมู่บ้าน
จานวน ๑๒ หมู่บ้าน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

40,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

๑ โครงการปูองกันและแก้ไข
จานวน ๑๒ หมู่บ้าน
ปัญหายาเสพติด
๒ โครงการเพื่อปูองกันและแก้ไข จานวน ๑๒ หมู่บ้าน
ปัญหาอาชญากรรม
รวม
2

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๑๓,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

33,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่

โครงการ

๑ โครงการฝึกอบรมการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
รวม

1

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่ผู้บริหาร
พนักงานและ อปพร.

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๓๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

30,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

๑ โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
รวม
1

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

20,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

๑ โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน
ตาบลหัวเขา
๒ โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตาบลหัวเขา
๓ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกชั้นเรียน

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนตาบลหัวเขา
ให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการพัฒนาตนเอง
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
สาหรับเด็กและเยาวชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

๔๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่

โครงการ

๔ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านน้าพุและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทร
๕ โครงการอุดหนุน
อาหารเสริมนมสาหรับเด็กเล็ก
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.๑ –
ป.๖ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขตตาบล
6 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่
รวม
6

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้าพุและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดไทร

๒๙๖,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์

๙๐๐,๗๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

1,684,000

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

โรงเรียนในเขตพื้นที่

2,970,700
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พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ตาบลหัวเขาคัพ

๒

โครงการสนับสนุนนักกีฬา
เพื่อร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายนอก

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ตาบลหัวเขาสร้าง
สุขภาพพลานามัยที่ดี
และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภายนอก
ที่สูงขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๑๐๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

๓๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่

โครงการ

๓ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน
๔ โครงการจัดงานประเพณี
ตักบาตรเทโวโรหณะ
๕ โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์และวันกตัญญู
ผู้สูงอายุ
๖ โครงการจัดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๖๑
รวม
6

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้มุ่ง
พัฒนาความรู้และทักษะ
เบื้องต้นตามหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา
จัดงานประเพณีตักบาตร
เทโว ที่วัดหัวเขา
1 ครั้ง / ปี

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

๘๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

๘๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

1 ครั้ง / ปี

๒๕,๐๐๐

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

335,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก
๔.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่
๑

โครงการ

โครงการตามแนวพระราชดาริ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
๒ โครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน
๓ โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
รวม
3

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เกษตรกรในพื้นที่
ตาบลหัวเขา
นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน จานวน 12 หมู่

๑๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

กลุ่มสตรีตาบลหัวเขา
จานวน 12 หมู่

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

50,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ

๑ โครงการส่งเสริมเยาวชนคัด
แยกขยะ
รวม
1

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ
พื้นที่ตาบลหัวเขา

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

๓0,000

อบต.หัวเขา

30,000

24

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

๑ โครงการบอกรับหนังสือพิมพ์
ประจาหมู่บ้านและ
อบต.หัวเขา
๒ โครงการฝีกอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน

๓ โครงการจัดทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวน 12 หมู่บ้าน

๖๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

พัฒนาความรู้ให้แก่ผู้นา
ชุมชน บุคลากรของ
อบต. คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาพนักงาน
ส่วนตาบล และลูกจ้าง
จานวน 12 หมู่บ้าน

๓๐๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๑๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่

โครงการ

๔ โครงการฝึกอบรมการปูองกัน
และการปราบปรามการทุจริต
๕ โครงการส่งเสริมสนับ
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
๖ โครงการเสริมสร้างทัศนคติ
และจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกัน
๗ เงินอุดหนุนโครงการปกปูอง
สถาบันสันติสามัคคี
๘ เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รวม
8

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้บริหาร สมาชิก และ
พนักงาน
จานวนบุคลากร ๑๐ คน

๓๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๒๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

ประชาชนในพื้นที่

๓๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

เพื่อสนับสนุนอาเภอ
เดิมบางนางบวช
เพื่อสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๕๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

๑๕,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

515,000
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แบบ ผด. ๐๒

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

โครงการ

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

๑ เงินอุดหนุนโครงการประชารัฐ ปูองกันและปราบปราม
ร่วมใจต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
ยาเสพติดในพื้นที่
เสพติดอย่างยั่งยืน
รวม
1

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๕๐,๐๐๐

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

50,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒/1

1. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

ครุภัณฑ์

๑ จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า

รวม

1

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง จานวน ๒
เครื่อง ราคาเครื่องละ
9,500 บาท
(รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ)

19,000

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

19,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒/1

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

ครุภัณฑ์

๑ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network

รวม

1

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ ๑
(รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

7,900

อบต.หัวเขา

สานักปลัด

7,900
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒/1

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3.1 แผนงานการศึกษา

ที่

ครุภัณฑ์

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

๑ จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED
TV)
TV) ขนาด ๔๐ นิ้ว
จานวน ๑ เครื่อง
(รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ)
รวม
1

งบประมาณ
(บาท)
15,000

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบต.หัวเขา กองการศึกษา

15,000
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พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒/1

4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
4.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่

ครุภัณฑ์

๑ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ

รวม

1

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 2,400,000
ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า
6,000 ซีซี หรือกาลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท้าย จานวน ๑ คัน
(รายละเอียดตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ)
2,400,000

อบต.หัวเขา

31

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

บัญชีจานวนครุภัณฑ์สาหรับที่ไม่ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลหัวเขา

แบบ ผด. ๐๒/1

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่

ครุภัณฑ์

๑ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด
LED ขาวดา ชนิด Network

รวม

1

รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ดาเนินการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ ๑
(รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

7,900

อบต.หัวเขา

7,900

32

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๖๑

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

