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ส่วนที่  1 
บทน า 

ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ. ศ.  2561     ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  นั้น   ส าหรับแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566    
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาไดจ้ัดท าขึ้นนี้ก็เพ่ือแสดงถึง   รายละเอียด   แผนงาน / โครงการพัฒนา   และ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประจ าปีงบประมาณ   2565   ซึ่งจะ 
เป็นผลท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  เป็น 
เครื่องมือในการบริหารงาน  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    อีกทั้ง  ยัง 
เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผล  อีกด้วย    ซึ่งเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งจะพบว่า 
แผนการด าเนินงานเป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น มีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ  (Action  Plan)     
ที่ต้องด าเนินการจัดท าหลังจากท่ีได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว      และส าหรับเนื้อหา 
ของแผนการด าเนินงานต้องเป็นการระบุถึง  โครงการ   หรือกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในเขตองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  ต้องมีการระบุถึงรายละเอียดของโครงการ  ทั้งเป้าหมาย   งบประมาณ   พ้ืนที่ด าเนินการ  หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ   และระยะเวลาในการด าเนินการ    ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี   มีความสะดวกและ 
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  โดยทั้งนี้  แผนงาน/โครงการ  ทุกโครงการได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   แล้ว 
 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ.  2566   
1.1   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ  แผนงาน / โครงการพัฒนา   และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566   

 1.2   เพ่ือเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนการด าเนินงาน / โครงการทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2566     
 1.3   เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความชัดเจนในการด าเนินงานมากขึ้น   

1.4   เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ     มีการประสาน     และบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และจ าแนก- 
        รายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 1.5   เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ในการควบคุม 
        การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

 1.6   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   พ.ศ. 2566  มีความสะดวกรวดเร็ว   สามารถ 
         ตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น 
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 2. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561    ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า 
 แผนการด าเนินงาน  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    รวบรวมแผนงาน    โครงการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน   เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่  2   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ 
เป็นแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ     เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และ 
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 3. ประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน 
 3.1   แสดงถึงความชัดเจนในการท ายุทธศาสตร์และการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   ว่าในแต่ละปีงบประมาณมี 
         โครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง  ที่จะด าเนินการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2   แสดงความสอดคล้องและชัดเจนกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.3   มีความสะดวกในการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
 3.4   การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน / โครงการประจ าปี  มีความสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
 3.5   มีความชัดเจนในการด าเนินงานมากขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ   

3.6   เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ในการควบคุม 
        การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
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                                   แบบ ผด. 01 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
    สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

15 
2 

 
 

23.81 
3.18 

 
 

14,323,000 
160,000 

 
 

43.11 
0.48 

 
 
กรมส่งเสริมฯ,กองช่าง 
กองช่าง 

                                                               รวม 17 26.99 14,483,000 43.59  
2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          2.2  แผนงานสาธารณสุข 
          2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          2.5  แผนงานงบกลาง 

 
 

3 
15 
2 
2 
3 

 
 

4.76 
23.81 
3.18 
3.18 
4.76 

 
 

90,000 
425,000 
70,000 

110,000 
14,796,600 

 
 

0.27 
1.28 
0.21 
0.33 

44.54 

 
 
ส านักปลัด  
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

                                                               รวม 25 39.69 15,491,600 46.63  
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน 
โครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา 
    ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
          3.1  แผนงานการศึกษา 

 
 

9 

 
 

14.26 

 
 

2,585,910 

 
 

7.78 

 
 
กองการศึกษาฯ 

                                                               รวม 9 14.26 2,585,910 7.78  
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม 
    และการท่องเที่ยว 
          4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           

 
 

3 
 

 
 

4.76 
 

 
 

220,000 
 

 
 

0.66 
 

 
 
กองการศึกษาฯ 

                                                               รวม 3 4.76 220,000 0.66  
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
          5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
          5.2  แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
1 

 
 

1.59 
1.59 

 
 

20,000 
20,000 

 
 

0.06 
0.06 

 
 
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 

                                                               รวม 2 3.18 40,000 0.12  
6. ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 
    เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
          6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
          6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
          6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

2 
3 
2 

 
 

3.18 
4.76 
3.18 

 
 

220,000 
115,000 
70,000 

 
 

0.66 
0.35 
0.21 

 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด  

                                                               รวม 7 11.12 405,000 1.22  
                                                        รวมทั้งสิ้น 63 100 33,225,510 100  
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                          แบบ ผด. 02 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คลอง 6 ช มอ. 
หมู่ที่ 3 - 4  
ต าบลหัวเขา 
 

กว้าง   6.00  เมตร  
ยาว   2,900  เมตร 
หนา  0.05   เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

9,900,000 เร่ิมจากถนนลาดยาง
เดิมบริเวณที่ดินนาง
จ าลอง  ธัญญเจริญ 
หมู่ที่3บ้านกระเสียว 
ถึงบริเวณถนนคัน
คลองทิ้งน้ าเลียบ
คลองมะขามเฒ่า- 
อู่ทอง หมู่ที่ 4  
บ้านวัดไทร 

กรมส่งเสริม 
การปกครอง 
ท้องถิ่น 

            

  2 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.  หมู่ที่ 1  
บ้านเขาคีรี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 6  ล าดับที่ 1) 

กว้าง  3.00  เมตร   
ยาว      95  เมตร   
หนา  0.15   เมตร  
ตามท่ีแบบก าหนด 
 

  263,000 เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายไล้    น้ าแก้ว 
ถึงบ้านนายรุ้ง    
โมลาวัล 

กองช่าง             
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปรับปรุงท่อน้ า   
หมู่ที่ 1  บ้านเขาคีรี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 60 ล าดับที่ 1) 

วางท่อประปา  PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
ชั้น  8.5   
ยาวรวม  270  เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

68,000 เริ่มจากบ้านนาง 
สุนิสา  สริตานนท์ 
ถึงบ้านนางวรรณี  
ขอสินกลาง 

กองช่าง             

 4 โครงการก่อสร้าง 
หอกระจายข่าว   
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 1  ล าดับที่ 2) 

ก่อสร้างหอกระจายข่าว 
สูงรวมไม่น้อยกว่า  
13 เมตร    พร้อม 
ระบบกระจายเสียง 
ตามท่ีแบบก าหนด 
 

330,000 บริเวณศาลา 
กลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 
บ้านกระเสียว 

กองช่าง             

  5 โครงการปรับปรุง 
ถนนลูกรัง   
หมู่ที่  3 บ้านกระเสียว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 2  ล าดับที่ 2) 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
350  ลูกบาศก์เมตร  
ตามท่ีแบบก าหนด 

235,000 เริ่มจากนาบุญส่ง 
พุ่มพวง  ถึงคลอง
วัดหัวเขา หมู่ที่ 2 
(ฝ๎่งซ้าย) 

กองช่าง             
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปรับปรุง 
ลานตากพืชผล 
ทางการเกษตร  
หมู่ที ่4 บ้านวัดไทร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 3  ล าดับที่ 3) 

กว้าง  18.00  เมตร 
ยาว   33.00  เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
594  ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

470,000 บริเวณวัดไทร กองช่าง             

  7 โครงการก่อสร้าง 
ถนน  ค.ส.ล.  
หมู่ที่ 5  บ้านน้ าพุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 3  ล าดับที่ 4) 

กว้าง   4.00  เมตร 
ยาว  23.00  เมตร 
หนา   0.15  เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

98,000 เริ่มจากบริเวณ
ที่ดินนางประสิทธิ์ 
น้ าทิพย์  ถึงถนน 
ลาดยางเดิมท่ีดิน 
นายออม สังข์งาม 

กองช่าง             

  8 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  (เส้นที่  1) 
หมู่ที่  5  บ้านน้ าพุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 3  ล าดับที่ 5) 

กว้าง   4.00  เมตร 
ยาว    156  เมตร 
หรือ   มีพื้นท่ี 
รวมกันไม่น้อยกว่า  
624 ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

200,000 เริ่มจากบ้าน 
นางปุุน  ล าปาน  
ถึงเขาเด่นตาพรม 

กองช่าง             
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการก่อสร้าง 
ถนนดิน  (เส้นที่  2) 
หมู่ที่  5  บ้านน้ าพุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 7  ล าดับที่ 2) 

กว้าง   4.00  เมตร 
ยาว    187  เมตร 
หรือ   มีพื้นท่ี 
รวมกันไม่น้อยกว่า  
748  ตารางเมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

365,000 เริ่มจากบ้าน 
นายวิชัย  ขุมทอง  
ถึงถนน ค.ส.ล.บ้าน
นางส าเนียง  ศรีสุข 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้าง 
ประตู  ปิด-เปิดน้ า 
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 4  ล าดับที่ 6) 

ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า 
จ านวน  1  จุด 
ตามท่ีแบบก าหนด 

364,000 บริเวณท่อยาว
ฟาร์มหมู 

กองช่าง             

11 โครงการปรับปรุง 
ถนนลูกรัง   
หมู่ที่  8 บ้านปากดง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 7  ล าดับที่ 3) 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
180  ลูกบาศก์เมตร  
ตามท่ีแบบก าหนด 

118,000 เริ่มจากถนน 
3350   ถึงบา้น 
นางจ านง  นกเล็ก 

กองช่าง             
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปรับปรุง 
ถนนลูกรัง   
หมู่ที่  9 บ้านเขาเขียว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 4  ล าดับที่ 7) 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
345  ลูกบาศก์เมตร  
ตามท่ีแบบก าหนด 

232,000 เริ่มจากที่นา 
นายปื๊ด  เกตุแก้ว 
ถึงท่ีนา 
นายฮุ๋ย   วารีนิล 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
แอสฟ๎ลท์คอนกรีต 
หมู่ที่ 10  บ้านหัวเขา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 4  ล าดับที่ 8) 

กว้าง  5.00  เมตร 
ยาว    535  เมตร 
ผิวลาดยางหนา 
ไม่น้อยกว่า 0.04  เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

1,000,000 เริ่มจากลานตาก
ข้าว  ถึงที่พักสงฆ์ 
หมู่ที่ 10 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างระบบ 
ประปา  หมู่ที่  11 
บ้านหนองกระด่าน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 63  
ล าดับที่ 13) 

วางท่อประปา  PVC 
เส้นผ่าศูนย์กลาง  3  นิ้ว 
ชั้น 8.5  เชื่อมต่อระบบ 
ประปาเดิม  พร้อมติดตั้ง
ซับเมอร์ส  ขนาด  2 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 
และติดตั้งถังพักน้ า 
ประปา ตามที่แบบก าหนด 

495,000 เริ่มจากบริเวณ 
วัดเขาปูุถ้ า  ถึง 
ประปาหมู่บ้าน 

กองช่าง             
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  ที ่        โครงการ     รายละเอียดของ 
         กิจกรรม 
 ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

15 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าอุปโภค-บริโภค  
หมู่ที่  12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 63  
ล าดับที่ 15) 

ก่อสร้างถังเก็บน้ า 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
       ขนาดถัง 
กว้าง  3.00  เมตร 
ยาว   3.00  เมตร 
สูง     2.40  เมตร  
         หรือ 
บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
20  ลูกบาศก์เมตร 

185,000 บริเวณประปา 
ถังแชมเปญ  
ที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12 

กองช่าง             

รวม 15  โครงการ  14,323,000               
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1.2  แผนงานการเกษตร 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

       สถานที ่
     ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ที่ 4  บ้านวัดไทร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 5  ล าดับที่ 1) 

ขนาดปากกว้าง   2.20 
- 2.40  เมตร  ก้นกว้าง  
0.30 - 0.80  เมตร 
ลึก 0.80-1.50 เมตร 
ยาวรวม   730  เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

65,000 เริ่มจากหลัง
โรงเรียนวัดไทร  
ถึง  คลองทิ้งน้ า 
 

กองช่าง             

  2 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ที่ 8  บ้านปากดง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
แก้ไขครั้งที่ 1/2565 
หน้าที่ 8  ล าดับที่ 1) 

ขนาดปากกว้าง   2.20 
- 3.50  เมตร  ก้นกว้าง  
0.60 - 1.20  เมตร 
ลึก 0.60-1.50 เมตร 
ยาวรวม  1,450  เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

95,000 เริ่มจากหลัง
โรงเรียนวัดไทร  
ถึง  คลองทิ้งน้ า 
 

กองช่าง             

รวม 2  โครงการ  160,000               
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2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน   
ด้านสาธารณภัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 81 ล าดับที่ 1) 

ค่าใช้จ่ายในกรณีเยียวยาหรือ
ฟ้ืนฟูหลังเกิดสาธารณภัย 
ทุกประเภท 

50,000 หมู่ที่ 1 - 12 
ต าบลหัวเขา 

ส านักปลัด             

  2 โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 81 ล าดับที่ 2) 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

  3 โครงการปูองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 81 ล าดับที่ 3) 

ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ าดื่ม
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่า 
ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในโครงการ 

20,000 สี่แยกปากดง 
และจุดอ่ืนที่
เห็นสมควร 

ส านักปลัด             

รวม 3  โครงการ  90,000               
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ 
การแพทย์ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 82 ล าดับที่ 3) 

ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ  เช่น  ทราย
เคมี  น้ ายาเคมี  วัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ยา  เวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา  ฯลฯ 

150,000 หมู่ที่ 1 - 12 
ต าบลหัวเขา 

กองสาธารณสุข             

  2 การส ารวจข้อมูลสุนัข
และแมวฯ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 83 ล าดับที่ 4) 

ค่าจ้างส ารวจข้อมูลสุนัขและ
แมว  ในต าบล  เพื่อให้ได้
จ านวน มาจัดท ากิจกรรม/
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

15,000 หมู่ที่ 1 - 12 
ต าบลหัวเขา 

กองสาธารณสุข             

  3 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 83 ล าดับที่ 7) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  4 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 84 ล าดับที่ 8) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             
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  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 

     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 84 ล าดับที่ 9) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  6 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 84 ล าดับที่ 10) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  7 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 84 ล าดับที่ 11) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  8 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 85 ล าดับที่ 12) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             
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  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 

     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 85 ล าดับที่ 13) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

 10 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 85 ล าดับที่ 14) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

11 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 85 ล าดับที่ 15) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

12 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 86 ล าดับที่ 16) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             
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  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

13 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 11  
บ้านหนองกระด่าน  
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570
หน้าที่ 86 ล าดับที่ 17) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

14 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 86 ล าดับที่ 18) 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

15 โครงการรณรงค์
ควบคุมและปูองกัน 
โรคไข้เลือดออก 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 82 ล าดับที่ 2) 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
หมู่ 1 - 12 

กองสาธารณสุข             

รวม 15  โครงการ  425,000               
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 87 ล าดับที่ 1) 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การสังคม
สงเคราะห ์      และการ 
จัดสวัสดิการสตรี    เด็ก  
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 

50,000 หมู่ที่ 1 - 12 
ต าบลหัวเขา 

ส านักปลัด             

  2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบล 
หัวเขา 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 88 ล าดับที่ 3) 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   
ค่าจัดเตรียมสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

รวม 2  โครงการ  70,000               
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2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบลหัวเขาคัพ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 91 ล าดับที่ 1) 

ค่าจัดเตรียมสถานที่  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าเงินรางวัล  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัด
โครงการ 

100,000 อบต. หัวเขา 
สนามกีฬา 
ในพ้ืนที่ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  2 วัสดุกีฬา 
(เป็นการส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 92 ล าดับที่ 4) 

จัดซื้อลูกวอลเลย์บอล   ลูก-
ฟุตบอล  ลูกบาสเกตบอล 
ไม้แบดมินตัน  ลูกเปตอง 
ไม้ปิงปอง  ลูกปิงปอง 
ตาข่ายตะกร้อ  ลูกตะกร้อ  
            ฯลฯ 

10,000 อบต.หัวเขา 
หมู่ที่ 1 - 12 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 2  โครงการ  110,000               
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2.5  แผนงานงบกลาง 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุต าบล 
หัวเขา 

12,379,200 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

  2 เบี้ยยังชีพความพิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ 
ทุพพลภาพต าบลหัวเขา 

2,282,400 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

  3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
ต าบลหัวเขา 

135,000 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

รวม 3  โครงการ  14,796,600               
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3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  

3.1  แผนงานการศึกษา 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติต าบลหัวเขา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 94 ล าดับที่ 2) 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดโครงการ 

50,000 อบต. หัวเขา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 94 ล าดับที่ 3) 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่า
ยานพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัด
โครงการ 

20,000 สถานที่เรียนรู้ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 95 ล าดับที่ 4) 

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา   ส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

410,310 ศพด.บ้านน้ าพุ 
ศพด.วัดไทร 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  4 วัสดุงานบ้านงานครัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 96 ล าดับที่10) 

ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ
เด็กเล็ก และเด็ก ป.1 - ป.6 
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

753,200 ศพด. และ 
โรงเรียนใน
เขตต าบล 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านปากดง 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 95 ล าดับที่ 5) 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  197,400 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
บ้านปากดง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  6 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดฉวาก 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 95 ล าดับที่ 6) 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  176,400 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดฉวาก 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  7 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดไทร 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 95 ล าดับที่ 7) 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  252,000 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดไทร 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

  8 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดน้ าพุ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 95 ล าดับที่ 8) 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  457,800 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดน้ าพุ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  9 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดหัวเขา 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 95 ล าดับที่ 9) 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  268,800 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดหัวเขา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 9  โครงการ  2,585,910               
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4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชน 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 100 ล าดบัที่ 3) 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  2 โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหณะ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 97 ล าดับที่ 1) 

ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าจัด 
เตรียมพิธีเปิดงาน ค่ามหรสพ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดโครงการ 

100,000 เขามณฑป 
วัดหัวเขา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  3 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญํูผู้สูงอายุ 
(แผนพฒันาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 97 ล าดับที่ 2) 

ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเงินรางวัลการประกวด   
ค่ามหรสพ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ที่จ าเป็นส าหรับโครงการ 

100,000 อบต. หัวเขา 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 3  โครงการ  220,000               
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5.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่  98 ล าดับที่ 1) 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

รวม 1  โครงการ  20,000               
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5.2  แผนงานการเกษตร 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการปลูกต้นไม้ 
วันส าคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่  99 ล าดับที่ 1) 

ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าต้นไม้  
ค่าปุ๋ย  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
จ าเป็นในโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
ที่สาธารณะ
หมู่ 1 - 12 

ส านักปลัด             

รวม 1  โครงการ  20,000               
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6.  ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
สัมมนา  และศึกษา- 
ดูงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 100 ล าดับที่1) 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
และศึกษาดูงานของผู้บริหาร
ส.อบต. พนักงาน อบต. และผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
เช่น ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   
ค่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 

  200,000 อบต. หัวเขา 
และสถานที่
ศึกษาดูงาน 

ส านักปลัด             

  2 โครงการฝึกอบรมการ
ปูองกันและการ
ปราบปรามการทุจริต 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 100 ล าดับที่2) 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมฯ 
เช่น  ค่าอาหาร  อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น 

    20,000 อบต. หัวเขา 
 

ส านักปลัด             

รวม 2  โครงการ  220,000               
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6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 101 ล าดับที่1) 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

50,000 อบต. หัวเขา 
สถานที่จัด
อบรม 

ส านักปลัด             

  2 โครงการปกปูอง
สถาบัน สันติ สามัคคี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 101 ล าดับที่3) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
เดิมบางนางบวช 

50,000 อ าเภอเดิมบาง
นางบวช 

ส านักปลัด             

  3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 101 ล าดับที่2) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
เทศบาลต าบลปากน้ า 

15,000 อ าเภอเดิม-
บางนางบวช 
และ  อปท. 
ในเขตพ้ืนที่ 

ส านักปลัด             

รวม 3  โครงการ  115,000               
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6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 
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 โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสมานฉันท์โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 102 ล าดับที่2) 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

ส านักปลัด             

  2 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติดพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้าที่ 89 ล าดับที่ 2) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด
สุพรรณบุรี 

50,000 อบต. หัวเขา 
พ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ส านักปลัด             

รวม 2  โครงการ  70,000               
 

 

 

 


