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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 

  

 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
อ าเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุร ี

 



 

 

 

 

ส่วนที่  1  บทน า 

 

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

-   บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 
    -  บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 2565    
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาไดจ้ัดท าขึ้นนี้ก็เพ่ือแสดงถึง   รายละเอียด   แผนงาน / โครงการพัฒนา   และ 
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565  ซึ่งจะเป็น 
ผลท าให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น     อีกทั้ง 
มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ    และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน/ 
โครงการในแผนการด าเนินงาน  ซึ่งจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี  มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
โดยทั้งนี้  แผนงาน/โครงการ  ทุกโครงการได้ผ่านการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล   และได้รวบรวมแผนงาน/ 
โครงการ  ของส่วนราชการอ่ืนที่จะมาด าเนินการในพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 

                                              คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ.  2565 
1.1   เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ  แผนงาน / โครงการพัฒนา   และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

 1.2   เพ่ือเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนการด าเนินงาน / โครงการทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2565     
 1.3   เพ่ือให้แนวทางการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีความชัดเจนในการด าเนินงานมากขึ้น   

1.4   เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของโครงการ     มีการประสาน     และบูรณาการท างานกับหน่วยงาน  และจ าแนก- 
        รายละเอียดต่าง ๆ   ของแผนงาน / โครงการในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 1.5   เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา    ในการควบคุม 
        การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

 1.6   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565  มีความสะดวกรวดเร็ว   สามารถ 
         ตรวจสอบได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

 2. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่  1  เก็บรวบรวมข้อมูล  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 หัวเขา  เก็บรวบรวมข้อมูล  แผนงาน / โครงการ  ที่จะมีการด าเนินการจริงในพ้ืนที่ 
 ขั้นตอนที่  2  การจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
 บริหารส่วนต าบลหัวเขา    โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ     และระยะเวลาด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่  3  การประกาศผลการด าเนินงาน    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลหัวเขา    น า (ร่าง) แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผน 

การด าเนินงาน      แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา       เพ่ือประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 

 3. ประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน 
 3.1   แสดงถึงความชัดเจนในการท ายุทธศาสตร์และการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 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. 2565 

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 

 
 

6 

 
 

12.25 

 
 

5,196,000 

 
 

18.31 

 
 
กองช่าง,กรมส่งเสริมฯ 

                                                               รวม 6 12.25 5,196,000 18.31  
2. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 
          2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
          2.2  แผนงานสาธารณสุข 
          2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          2.6  แผนงานงบกลาง 

 
 

2 
13 
1 
1 
1 
3 

 
 

4.08 
26.54 
2.04 
2.04 
2.04 
6.12 

 
 

40,000 
260,000 
20,000 

100,000 
4,000,000 

15,194,400 

 
 

0.14 
0.92 
0.07 
0.35 

14.09 
53.53 

 
 
ส านักปลัด  
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

                                                               รวม 21 42.86 19,614,400 69.10  
 
 



 
-2- 

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 

 
 

18.37 

 
 

2,557,240 

 
 

9.01 

 
 
กองการศึกษาฯ 

                                                               รวม 9 18.37 2,557,240 9.01  
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี  วัฒนธรรม 
    และการท่องเที่ยว 
          4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
           

 
 

3 
 

 
 

6.12 
 

 
 

220,000 
 

 
 

0.78 
 

 
 
กองการศึกษาฯ 

                                                               รวม 3 6.12 220,000 0.78  
5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
    และสิ่งแวดล้อม 
          5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
          5.2  แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
1 

 
 

2.04 
2.04 

 
 

20,000 
20,000 

 
 

0.07 
0.07 

 
 
กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 

                                                               รวม 2 4.08 40,000 0.14  
6. ยุทธศาสตร์การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 
    เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
          6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
          6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน          
          6.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

3 
3 
2 

 
 

6.12 
6.12 
4.08 

 
 

570,000 
115,000 
70,000 

 
 

2.00 
0.41 
0.25 

 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด  

                                                               รวม 8 16.32 755,000 2.66  
                                                        รวมทั้งสิ้น 49 100 28,382,640 100  
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                          แบบ ผด. 02 
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ประเภทค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ 
โครงการปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวยาง-
พาราแอสฟัสท์
คอนกรีต หมูท่ี ่6 
บ้านหัวเขา 

 
 
ขนาดผิวจราจร   กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 154 
เมตร  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
906.80 ตารางเมตร 

   
 
  417,000 

 
 
เริ่มจากบริเวณสาม
แยกถนนบริเวณ
ที่ดินนายวัฒนา 
พวงงาม ถึงสาม
แยกถนนบริเวณที่-
ดินนางคาย ศรีสังข์ 

 
 
กรมส่งเสริม 
การปกครอง 
ท้องถิ่น 

            

  2 โครงการปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยการเสริมผิวยาง-
พาราแอสฟัสท์
คอนกรีต  หมู่ที่ 6  
บ้านหัวเขา 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 211 
เมตร  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,138.50 ตารางเมตร 
 

  490,000 เริ่มจากบริเวณสาม
แยกถนนบริเวณ
ที่ดินนางเรณู ทัด
เกสร ถึงสามแยก
ถนนบริเวณท่ีดิน
นางอาจนิต์ สะระค า 

กรมส่งเสริม 
การปกครอง 
ท้องถิ่น 
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  ที ่        โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม 
  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยการเสริมผิวยาง-
พาราแอสฟัสท์
คอนกรีต  หมู่ที่ 10  
บ้านหัวเขา 

ขนาดผิวจราจร  กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 878 
เมตร  หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,667.12 ตารางเมตร 
 

2,123,000 เริ่มจากบริเวณสาม
แยกถนนบริเวณ
บ้านนายใหม่ ขุม
ทอง ถึงสามแยก
ถนนบริเวณท่ีดิน
นางมาลีรัตน์ ผล
พานชิย ์

กรมส่งเสริม 
การปกครอง 
ท้องถิ่น 

            

 4 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล 
ขนาดกลาง  หมู่ที่ 3 
บ้านกระเสียว 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน  จ านวน 1 แห่ง 
 

1,490,000 ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 
บ้านกระเสียว 

กรมส่งเสริม 
การปกครอง 
ท้องถิ่น 

            

  5 โครงการก่อสร้างถนน-
ลาดยางแอสฟัลท์
คอนกรีต  หมู่ที่  7  
บ้านฉวาก 

กว้าง 4.00  เมตร  
ยาว  289  เมตร  ผวิ
ลาดยางหนา0.05 เมตร  
ตามท่ีแบบก าหนด 

470,000 เร่ิมจากถนนลาดยาง
เดิมบริเวณประปา
โรงเรียนวัดฉวากถึง
บริเวณถนนลาดยาง 
คันคลอง 4 

กองช่าง             

  6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู่ 5 บ้านน้ าพุ 
 

ลูกรังไม่น้อยกว่า 
400  ลูกบาศก์เมตร 
ตามท่ีแบบก าหนด 

206,000 เร่ิมจากถนน ค.ส.ล.
บริเวณ ศพด.น้ าพุ
ถึงบริเวณถนนลูกรัง
ไร่นางทองสุข  สูง
ปานเขา 

กองช่าง             

รวม 6  โครงการ  5,196,000               



 
 

-5- 
2.  ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดโครงการ 

    20,000 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

  2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าน้ าดื่ม
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่า 
ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นในโครงการ 

    20,000 สี่แยกปากดง 
และจุดอ่ืนที่
เห็นสมควร 

ส านักปลัด             

รวม 2  โครงการ  40,000               
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2.2  แผนงานสาธารณสุข 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  2 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 2 บ้านหัวเขา 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  3 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  4 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  5 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพุ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  6 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6 บ้านหัวเขา 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  7 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             
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  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

  9 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

10 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

11 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 11  
บ้านหนองกระด่าน 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

12 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  
หมู่ที่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 

อุดหนุนงบประมาณให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธิ์ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองสาธารณสุข             

13 โครงการรณรงค์
ควบคุมและป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
หมู่ 1 - 12 

กองสาธารณสุข             

รวม 13  โครงการ  260,000               
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2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุต าบล 
หัวเขา 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   
ค่าจัดเตรียมสถานที่ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

รวม 1  โครงการ  20,000               
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2.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ค่าจัดเตรียมสถานที่  
ค่าตอบแทนกรรมการ 
ค่าเงินรางวัล  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัด
โครงการ 

100,000 อบต. หัวเขา 
สนามกีฬา 
ในพ้ืนที่ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 1  โครงการ  100,000               
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2.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล อบต. 
หัวเขา 

ขนาดพ้ืนที่โดยรอบ  กว้าง 
54 เมตร  ยาว  100  เมตร  
โดยก่อสร้างพ้ืนสนามฟุตบอล 
7 คน ปริมาณงาน  ถมดิน
ปรับระดับ  และเทพ้ืน ค.ส.ล.
กรุทับด้วยหญ้าเทียม ขนาด
กว้าง 42 เมตร  ยาว 62 
เมตร  พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.  และรั้วกั้น
โครงเหล็กรูปพรรณบริเวณ
โดยรอบสนาม 
ตามท่ีแบบก าหนด 

4,000,000 สนามฟุตบอล
อบต. หัวเขา 
หมู่ที่ 2 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 1  โครงการ  4,000,000               
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2.6  แผนงานงบกลาง 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 การสร้างหลักประกันรายได้ 
ให้แก่ผู้สูงอายุต าบลหัวเขา 

12,616,800 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

  2 เบี้ยยังชีพความพิการ การเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและ 
ทุพพลภาพต าบลหัวเขา 

2,457,600 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

  3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ต าบลหัวเขา 

120,000 อบต. หัวเขา ส านักปลัด             

รวม 3  โครงการ  15,194,400               
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3.  ยุทธศาสตร์การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  

3.1  แผนงานการศึกษา 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าของ
รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดโครงการ 

50,000 อบต. หัวเขา กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้นอกชั้นเรียน 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่า
ยานพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัด
โครงการ 

    30,000 สถานที่เรียนรู้ กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าอาหารกลางวัน  ค่าจัดการ
เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา 

  304,440 ศพด.บ้านน้ าพุ 
ศพด.วัดไทร 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  4 วัสดุงานบ้านงานครัว 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. 2564 พ.ศ. 2565 
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
โรงเรียนปากดง 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  189,000 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
บ้านปากดง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  6 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดฉวาก 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  235,200 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดฉวาก 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  7 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดไทร 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  268,800 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
บ้านวัดไทร 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  8 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดน้ าพ ุ

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  504,000 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดน้ าพุ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  9 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดหัวเขา 

ค่าประกอบอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กอนุบาล ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

  222,600 อบต. หัวเขา
และโรงเรียน 
วัดหัวเขา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

รวม 9  โครงการ  2,557,240               
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4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  

4.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  2 โครงการจัดงาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหณะ 

ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าจัด 
เตรียมพิธีเปิดงาน ค่ามหรสพ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดโครงการ 

100,000 เขามณฑป 
วัดหัวเขา 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

  3 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันกตัญญูผู้สูงอายุ 

ค่าจัดเตรียมสถานที่ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าเงินรางวัลการประกวด ค่า
มหรสพ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ 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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ค่าต้นไม้  ค่าปุ๋ย  ค่าจัดเตรียม
สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหาร  และสมาชิกสภา 
อบต. 

300,000 อบต. หัวเขา 
หมู่ที่ 1 - 12 

ส านักปลัด             

  2 ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
สัมมนา  และศึกษา- 
ดูงาน 

-อบรมสัมมนา เช่น ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม   
ค่าวิทยากร  ฯลฯ 
-ศึกษาดูงาน เช่น ค่าท่ีพัก 
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 

  250,000 อบต. หัวเขา 
และสถานที่
ศึกษาดูงาน 

ส านักปลัด             

  3 โครงการอบรมการ
ป้องกันและการ
ปราบปรามการทุจริต 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

    20,000 อบต. หัวเขา 
 

ส านักปลัด             

รวม 3  โครงการ  570,000               
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6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ที ่        โครงการ    รายละเอียดของกิจกรรม 
     ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
   (บาท) 

   สถานที ่
 ด าเนินการ 

  หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

50,000 อบต. หัวเขา 
สถานที่จัด
อบรม 

ส านักปลัด             

  2 โครงการปกป้อง
สถาบัน สันติ สามัคคี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
เดิมบางนางบวช 

50,000 อ าเภอเดิมบาง
นางบวช 

ส านักปลัด             

  3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ 15,000 เทศบาลต าบล
นางบวช 

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. 2564 พ.ศ. 2565 
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 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร   
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดโครงการ 

20,000 อบต. หัวเขา 
 

ส านักปลัด             

  2 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดพ้ืนที่
จังหวัดสุพรรณบุรี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองจังหวัด
สุพรรณบุรี 

50,000 อบต. หัวเขา 
พ้ืนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ส านักปลัด             

รวม 2  โครงการ  70,000               
 

 

 
 
 
 



 


