
 
 
 

 

แผนการดําเนินงาน   
ประจําปงบประมาณ  ๒๕64 

 

 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

 



    
     

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

--------------------------------- 
  ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  ไดพิจารณารางแผนการ
ดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  และมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งท่ี  2/๒๕63  เมื่อวันท่ี 25 
กันยายน  2563  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 12 องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  จึงประกาศใช
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 
      
            ( นายชออม  ทองเงิน ) 
          นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 “แผนการดําเนินงาน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ นั้น  มิใชการจัดทําแผนพัฒนา แตเปนเอกสารท่ี
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแตละหนวยงานท่ีจะดําเนินการจริงในพื้นท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณนั้น ๆ ซึ่งจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการดําเนินงานในแต
ละปงบประมาณท่ีมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณา
การ ทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ และจะทําใหการติดตามประเมนิผลเมื่อส้ินปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 

 คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย ไดดําเนินการจัดทํา
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขององคการบริหารสวนตําบลหวยทรายข้ึน โดย
รวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยทรายใน ปงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕64  โดยจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานขององคการบริหารสวนตําบลหวย
ทรายท่ีไดกําหนดไว  เพื่อเปนการแสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน
และแสดงถึงการดําเนินงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64  และเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของ
ผูบริหารทองถ่ิน   ในการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอไป 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันา 
องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย 



สารบญั 
 

          
   หนา 

 
สวนท่ี ๑               

- บทนํา             ๑ 
- วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน         ๑ 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน         ๑ 
- ประโยชนของแผนการดําเนินงาน          ๒ 
 

สวนท่ี ๒            
- บัญชีสรุปโครงการแผนดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕64      ๓ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ         5 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 



  

            บทนํา  

  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และ
งบประมาณรายจายประจําป 
 เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีไดวางไว  
และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  หมวด ๕   ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๒ ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทํา
แผนการดําเนินงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป 
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 แผนการดําเนินงาน  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ในพื้นท่ีขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64  
แผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม  ท้ังหมดท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64  ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากข้ึน  มีการประสานและบูรณาการ  การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด    
ตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อส้ินปมี
ความสะดวกยิ่งข้ึน 
  

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ข้ันตอนท่ี ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล   
 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  เก็บ
รวบรวมขอมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม  ท่ีจะดําเนินการจริงในพื้นท่ี ท้ังโครงการพัฒนา/กิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลเองและของหนวยงานอื่น 
 ข้ันตอนท่ี ๒  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน   
 โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  จัดทํา
รางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร  และแผนงานขององคการ
บริหารสวนตําบลกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน   
 ข้ันตอนท่ี ๓  การพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  นําราง
แผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย   
 ข้ันตอนท่ี  ๔ การประกาศใชแผนการดําเนินงาน   
 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายพิจารณารางแผนการดําเนินงาน  
แลวเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกาศเปนแผนการด 2 7ำเนินงาน 2 7  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕64  
และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได 
 
 
 



  

 
 
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  ๑.  แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
  ๒.  แสดงความสอดคลองระหวางแผนพัฒนาทองถ่ินและงบประมาณรายจายประจําป 
  ๓.  เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ 
  ๔.  ทําใหสะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
พัฒนา/กิจกรรม ในปนั้น 
     



ผด.01 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน 
                   คมนาคม พัฒนาแหลงน้ํา และ 
                   สาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

5 

 
 
 

11.11 

 
 
 

3,239,000 

 
 
 

12.19 

 
อบต.หวยทราย 

รวม 5 11.11 3,239,000 12.19  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
                   และสิ่งแวดลอมสมดุล  
2.1 แผนงานการเกษตร 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

1 
2 
1 

 
 

2.22 
4.44 
2.22 

 
 

30,000 
90,000 
20,000 

 
 

0.11 
0.33 
0.07 

 
อบต.หวยทราย 

รวม 4 8.88 140,000 0.52  
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา  
                   ศิลปวัฒนธรรม 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบ 
3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.3 แผนงานการศึกษา 
3.4 แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 
3.7 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

4 
1 
5 
1 
1 
3 
7 

 
 

8.88 
2.22 

11.11 
2.22 
2.22 
6.66 

15.55 

 
 

300,000 
200,000 

4,270,200 
100,000 

35,000 
15,484,800 

580,000 

 
 

1.12 
0.75 

16.08 
0.37 
.013 

58.32 
2.18 

 
อบต.หวยทราย 

รวม 22 48.88 20,970,000 78.98  



 
 
 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ  
                   สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 

1 

 
 

2.22 

 
 

100,000 

 
 

0.37 

 
อบต.หวยทราย 

รวม 1 2.22 100,000 0.37  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมี 
                   ประสิทธิภาพตามแนวทาง การบริหาร 
                   กิจการบานเมืองท่ีดี  
5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
5.2 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

 
 
 

2 
11 

 
 
 

4.44 
24.44 

 
 
 

150,000 
1,862,000 

 
 
 

0.56 
4.94 

 
อบต.หวยทราย 

รวม 13 28.88 2,012,000 7.57  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการ 
                   ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

-ไมมี- 
- - - - -- 

รวม - - - - - 
รวมท้ังสิ้น 45 100 26,551,000 100  

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานคมนาคม พัฒนาแหลงน้ํา และสาธารณูปโภค 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสราง/
ปรับปรุงปายท่ีทําการ
องคการบริหารสวน
ตําบลหวยทราย 

โดยทําการกอสราง /ปรับปรุง
ปายท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหวยทราย จํานวน 1 
แหง 
 

100,000 องคการบริหาร
สวนตําบลหวย
ทราย 

กองชาง             

2 โครงการกอสราง/ 
ปรับปรุงรั้ว/ประตู ท่ี
ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวย
ทราย 

โดยทําการกอสราง/ ปรับปรงุ
รั้ว/ประตู ท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยทราย 
จํานวน 2 แหง 

200,000 องคการบริหาร
สวนตําบลหวย
ทราย 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน
ผิวจราจรลูกรังสาย
บานนายก (ชวงบาน
ปาขาว-บานผูชวยสา
ยัญ) 

โดยทําการกอสรางถนนผิว
จราจรลูกรัง ขนาดกวาง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 

35,000 หมูท่ี 1 บานวัง
ดวน 

กองชาง             

 
 
 

ผด.02 

 

 



    

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

4 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ําแบบฝง
กลบพรอมบอพัก 
ระยะท่ี 2 บานนาย
ฮวด ถึงแยกบานนาย
ผอง หนองนา 

โดยทําการกอสรางทอระบาย
น้ําแบบฝงกลบพรอมบอพัก ขุด
วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มอก. 
ช้ัน 3 ขนาด 0.60 เมตร 
พรอมบอพักทุกระยะ 10 เมตร 
ความยาวรวม 1,090 เมตร 

2,760,000 หมูท่ี 1 บานวัง
ดวน 

กองชาง             

5 โครงการจัดทําฝา
ตะแกรงเหล็กปดราง
ระบายน้ํา 

โดยทําการจัดทําฝาปดตะแกรง
เหล็กรางระบายน้ํา ยาว 
102.73 เมตร  

144,000 หมูท่ี 11 ตน
เกตุ 
 

กองชาง             

 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล 
แผนงานการเกษตร 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการตามแนว
พระราชดําริและพระ
ราชเสาวนีย 

1.ผูเขารวมโครงการเปน
ประชาชนตําบลหวยทราย 
2.สรางจิตสํานึกใหรักษ
ธรรมชาติ 

30,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด             

 
 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการติดต้ังถังขยะ
รองรับขยะในชุมชน
และท่ีสาธารณะ 

ติดต้ังถังรองรับขยะประเภท
ตางๆบริเวณ วัด โรงเรียน 
หมูบาน 

50,000 วัด โรงเรียน 
หมูบาน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

2 โครงการสราง
จิตสํานึกและอบรมให
ความรูในการบริหาร
ขยะ 

1.คัดแยกขยะมูลฝอยออกเปน  
ขยะอินทรีย  ขยะท่ัวไป  ขยะรี
ไซเคิล ขยะอันตราย และนํา
ขยะอินทรียมาใชประโยชนได 
2. ลดปริมาณขยะต้ังแตตนทาง
กอนนําขยะไปกําจัด 
 

40,000 วัด โรงเรียน 
หมูบาน 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

 
 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสมดุล 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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
อนุรักษชายหาดหัว
หิน-บางสะพาน 100 
ไมลทะเล 

1.ผูเขารวมโครงการเปน
ประชาชนในตําบลหวยทราย 
2.ทําความสะอาดเก็บเศษขยะ
บริเวณชายหาดวังดวน 

20,000 หมูท่ี 1 วังดวน
และ หมูท่ี 9 
บานหวยทราย 

สํานักงานปลัด             

 
 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานการรักษาความสงบ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.กลุมเปาหมาย คือ ผูใชรถใช
ถนนในชวงเทศกาล 
3.อํานวยความสะดวกแกผูใช
รถใชถนน 

50,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด             

2 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

100,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด             

3 โครงการบริการ
การแพทยฉุกเฉิน 

1.ไดรับแจงจากศูนย 1669 
2.เจาหนาท่ีไปยังจุดเกิดเหตุ 
3.ทําการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
4.นําสงโรงพยาบาล 

50,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด 
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

4 โครงการฝกอบรม
หลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการ 
3.รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

100,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด             

 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอยีดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการแขงขันกีฬา 1.แขงขันกีฬาระดับตําบล 
2.แขงขันกีฬาสามอาวเกมส 

200,000 หมูท่ี8 บาน
ลานไทร 

สํานักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการจัดงานวัน
เด็กแหงชาติ 

1.จัดหาของขวัญ เพื่อมอบให
เด็กและเยาวชนท่ีเขารวม
กิจกรรม 

150,000 องคการบริหาร
สวนตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการสนับสนนุ
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

1.เปนคาอาหารกลางวัน 
2.เปนคาวัสดุการศึกษา 
3.เปนคาหนังสือเรียน 
4.เปนคาอุปกรณการเรียน 
5.เปนคาเครื่องแบนักเรียน 
6.เปนคาพัฒนาครูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

309,200 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานลาน
ไทร 

สํานักงานปลัด             

3 โครงการอบรม
จริยธรรมแกเด็กและ
เยาวชน 

1.ผูเขารวมโครงการเปนเด็ก
และเยาวชนในตําบลหวยทราย 
2.ใหเด็กและเยาวชนมี
จริยธรรม 

60,000 วัดเกตุชยาราม สํานักงานปลัด             

 
 
 
 

ผด.02 

 

 



    

 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

4 คาอาหารเสริม(นม) 1.จายเปนคาจัดหาอาหารเสริม 
(นม)ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบล
หวยทราย 

1,267,000 1.โรงเรียนบาน
หวยน้ําพุ 
2.โรงเรียน
พัฒนาประชานุ
เคราะห 
3.โรงเรียน
ประชารังสรรค 
4.โรงเรียน
เศรษฐพานิช
วิทยา 
5.ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบาน
ลานไทร 

สํานักงานปลัด             

5 เงินอุดหนุนสวน
ราชการ 

เปนคาอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ี 

2,484,000 โรงเรียนในเขต
ตําบลหวยทราย 

สํานักงานปลัด             

 
 
 
 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการสงเสริม
สนับสนุนศูนยพัฒนา
ครอบครัว 

1.ประชุมคณะทํางานเพื่อ
จัดทําโครงการ 
2  เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติดําเนินการ 
3  ประชาสัมพันธโครงการ 
4  ประสานงานกับหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 
5  รับลงทะเบียน
กลุมเปาหมายจํานวน  80-
100 คน 
6   ดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

100,000 อบต.หวยทราย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนประชาคม
หมูบาน 

1.ออกประชุมประชาคม
หมูบาน 
2.สํารวจปญหาและความ
ตองการของหมูบาน 
3.ลําดับความสําคัญของ
โครงการ 

35,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด             

 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

2 จายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุ 

1.สํารวจตรวจสอบผูสูงอายุใน
เขตตําบลหวยทราย 
2.ทุกวันท่ี 10 จายเบ้ียยังชีพ 

12,474,000 ตําบลหวย
ทราย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

2 จายเบ้ียยังชีพคน
พิการ 

1.สํารวจตรวจสอบผูพิการใน
เขตตําบลหวยทราย 
2.ทุกวันท่ี 10 จายเบ้ียยังชีพ 

2,860,800 ตําบลหวย
ทราย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

3 จายเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

1.ผูปวยเอดสท่ีข้ึนทะเบียนไว 
2.ทุกวันท่ี 10 จายเบ้ียยังชีพ 

150,000 ตําบลหวย
ทราย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 
 
 
 
 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปองกันโรค
และควบคุมโรคติดตอ
และไมติดตอ 

1.จัดทําโครงการ 
2.ดําเนินโครงการ 

30,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

2 โครงการณรงค
ปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

1.จัดทําโครงการ 
2.ดําเนินโครงการเชนการแจก
ทรายอะเบท 

40,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

3 โครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษสุนัข
บา ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยฯ 

1.จัดทําโครงการ 
2.จัดหาวัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

150,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

4 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
ของสมเด็จพระเทพฯ 

1.จัดทําโครงการ 
2.ดําเนินโครงการโดยอบรมให
ความรูกบัประชาชนในตําบล
หวยทราย 

90,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

 
 

ผด.02 

 

 



    

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยา 
ตานภัยมะเร็งเตานม 

1.จัดทําโครงการ 
2.ดําเนินโครงการโดยอบรมให
ความรูกบัประชาชนในตําบล
หวยทราย 

80,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

6 โครงการอบรมหมอ
หมูบานในพระราช
ประสงค 

1.จัดทําโครงการ 
2.ดําเนินโครงการโดยอบรมให
ความรูกบัประชาชนในตําบล
หวยทราย 

90,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

7 โครงการคุมกําเนิด
สุนัขและแมวอยาง
ถาวร 

1.จัดทําโครงการ 
2.ขออนมุัติโครงการ 
3.ดําเนินโครงการ 
4.รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

100,000 ตําบลหวยทราย กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

            

 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางรายไดและพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการฝกอบรม
อาชีพแกราษฎรใน
ตําบล 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.กลุมเปาหมาย ราษฎรใน
ตําบลหวยทราย 
3.ดําเนินโครงการ 

100,000 ตําบลหวยทราย กองสวัสดิการ
สังคม 

            

 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตามแนวทาง การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีพนัป
หลวง วันแมแหงชาติ 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการชวงเชา
ทําบุญท่ีวัดเกตุชยาราม 
3.ตอนเย็นรวมพิธีท่ีศาลากลาง
จังหวัด 

50,000 วัดเกตุชยาราม สํานักงานปลัด             

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและพระ
บรมวงศานุวงศ 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการชวงเชา
ทําบุญท่ีวัดเกตุชยาราม 
3.ตอนเย็นเปนพิธีเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000 วัดเกตุชยาราม 
ตลาดตนเกตุ 

สํานักงานปลัด 
 

            

 

ผด.02 

 

 



    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาระบบบริหารงานใหมีประสิทธิภาพตามแนวทาง การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการติดปาย
ประชาสัมพันธ กรณี
พบเห็นการทุจริต 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.จัดทําปายประชาสัมพันธ
ติดตามหมูบานและท่ีทําการ
อบต.หวยทราย 
 

30,000 ท่ีทําการ
องคการบริหาร
สวนตําบลหวย
ทราย และ
ศาลาประชาคม
หมูบาน 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาทองถ่ิน 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.จัดอบรมใหแกสมาชิกสภา 
เรื่องการทุจริต 

20,000 อบต.หวยทราย สํานักงานปลัด 
 

            

3 โครงการจัดทําหรือ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 

จัดทําหรือปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

300,000 ตําบลหวยทราย สํานักงานปลัด 
 

            

4 โครงการบริการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการโดยการออก
หมูบานเพื่อจัดเก็บภาษี 

35,000 ตําบลหวยทราย กองคลัง             

 
 

ผด.02 

 

 



    

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 คาใชจายในการ
เลือกต้ัง 

คาใชจายในการเลือกต้ังของ 
อบต.ตามท่ีคณะกรรมการการ
เลือกต้ังกําหนด รวมท้ัง
คาใชจายในการประชาสัมพันธ
การรณรงคหรือใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชน 

400,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

6 จายผลประโยชนตอบ
แทนอื่นๆใหแก
พนักงานสวนตําบล 

ทําประเมินโบนัสเมื่อผานเกณฑ
การประเมินจายผลประโยชน
ตอนแทนใหแกพนักงาน 

1,327,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

7 การจัดงานรัฐพิธี
ตางๆรวมกับสวน
ราชการอื่นๆ 

จัดงานรัฐพิธีตางๆรวมกับสวน
ราชการอื่นๆ 

30,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

8 โครงการฝกอบรม
หลักสูตร “กฎหมาย
เบ้ืองตน” 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการฝกอบรม 
3.รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

10,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

9 โครงการอบรมวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการฝกอบรม 
3.รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

10,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

 
 

 

 



    

 
ลําดับ

ท่ี 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการอบรม
เสริมสรางวินัย
เจาหนาท่ี 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการฝกอบรม 
3.รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

50,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

11 โครงการอบรมให
ความรูเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน 

1.ขออนมุัติโครงการ 
2.ดําเนินโครงการฝกอบรม 
3.รายงานผลการดําเนิน
โครงการ 

10,000 ตําบลหวย
ทราย 

สํานักงานปลัด             

 

 

 



 

   

 

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
แผนการดําเนนิงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลหวยทราย  อําเภอเมือง ฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
บริหารงานท่ัวไป 
 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท วัตถุประสงค 
งบประมาณ

(บาท) 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 เกาอี้แถว 4 ท่ีนั่ง เพื่อจัดหาเกาอี้แถว 4 ท่ีนั่ง 
จํานวน 2 ชุด 

10,000 สํานักงานปลัด             

2 เกาอี้สํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้สํานักงาน 
จํานวน 2 ตัว 

9,000 สํานักงานปลัด             

3 เกาอี้เอนกประสงคจัด
เล้ียงขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม 

เพื่อจัดหาเกาอ้ีเอนกประสงค
จัดเลี้ยงขาเหล็กชุบโครเม่ียม 
จํานวน 50 ตัว 

40,000 สํานักงานปลัด             

4 เครื่องดูดฝุน เพื่อจัดหาเคร่ืองดูดฝุน 13,000 สํานักงานปลัด             

5 เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 2 เครื่อง 

56,000 สํานักงานปลัด             

6 ช้ันเอนกประสงค 3 
ชอง 

เพื่อจัดหาช้ันเอนกประสงค 3 
ชอง จํานวน 5 ใบ 

2,500 สํานักงานปลัด             

7 ชุดโซฟาตอนรับแขก เพื่อจัดหาชุดโซฟาตอนรับ
แขก 

20,000 สํานักงานปลัด             

8 โตะทํางาน เพื่อจัดหาโตะทํางาน 5,500 สํานักงานปลัด             

9 เครื่องสูบน้ําแบบ
มอเตอรไฟฟา 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบ
มอเตอรไฟฟา 

18,200 สํานักงานปลัด             

ผด.02 ผด.02/1 

 

 



 

   

 

ลําดับ
ท่ี 

ประเภท วัตถุประสงค 
งบประมาณ

(บาท) 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

10 กระติกน้ํารอน เพื่อจัดหากระติกน้ํารอน 
จํานวน 4 ตัว 

6,000 สํานักงานปลัด             

11 เครื่องคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับ
งานสํานักงาน 

เพื่อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง 

34,000 สํานักงานปลัด             

12 เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 

4,300 สํานักงานปลัด             

13 เครื่องสํารองไฟฟา เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
จํานวน 2 เครื่อง 

5,000 สํานักงานปลัด             

14 เกาอี้สําหรับพนักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้สําหรับพนักงาน 
จํานวน 3 ตัว 

15,000 กองคลัง             

15 ตูเหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 4 ล้ินชัก 

เพื่อจัดหาตูเหล็กเก็บเอกสาร
ขนาด 4 ล้ินชัก จํานวน 3 ตู 

15,000 กองคลัง             

16 ตูเหล็กแบบ 2 บาน เพื่อจัดหาตูเหล็กแบบ 2 บาน 5,500 กองคลัง             

17 ตูเอกสารบานเล่ือน
กระจก 

เพื่อจัดหาตูเอกสารบานเลื่อน
กระจก 

4,700 กองคลัง             

18 เครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน 

51,000 กองคลัง             

 
 

 

 



 

   

 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท วัตถุประสงค 

งบประมาณ
(บาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 เครื่องพิมพ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 

7,500 กองคลัง             

20 เครื่องพิมพเช็ค เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเช็ค 35,000 กองคลัง             
21 เครื่องพิมพเลเซอร 

หรือ LED ขาวดํา 
ชนิด Net Work 
แบบท่ี 1  

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพเลเซอร 
หรือ LED ขาวดํา ชนิด Net 
Work แบบท่ี 1 

8,900 กองคลัง             

22 เครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 

เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟา 
ขนาด 800 VA 

2,500 กองคลัง             

23 เกาอี้สํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้สํานักงาน 4,500 สํานักงานปลัด             
24 เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ 30,100 กองสาธารณสุข             
25 เครื่องพนสะพายหลัง 

ชนิดละอองฝอย ULV 
เพื่อจัดหาเครื่องพนสะพานหลัง
ชนิดละอองฝอย ULV  

80,000 กองสาธารณสุข             

26 เครื่องพนหมอกควัน เพื่อจัดหาเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน 2 เครื่อง 

118,000 กองสาธารณสุข             

27 เครื่องรับ-สงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิด
ติดรถยนต 

เพี่อจัดหาเครื่องรับ-สงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต 

24,000 กองสาธารณสุข             

 
 

 

 



 

   

 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท วัตถุประสงค 

งบประมาณ
(บาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 เครื่องรับ-สงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิด
ประจําท่ี 

เพื่อจัดหาเครื่องรับ-สงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดประจําท่ี 

30,000 กองสาธารณสุข             

29 เครื่องรับ-สงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิด
มือถือ 

เพื่อจัดหาเครื่องรับ-สงวิทยุ 
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 
จํานวน 10 เครื่อง 

36,000 กองสาธารณสุข             

30 ไฟไซเรน  เพื่อจัดหาไฟไซเรน 6,000 กองสาธารณสุข             
31 รถเข็นฉุกเฉินแบบ

ปรบันั่ง-นอน 
เพื่อจัดหารถเข็นฉุกเฉินแบบ
ปรับนั่ง-นอน 

50,000 กองสาธารณสุข             

32 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
แรงดัน 110 บาร 

เพื่อจัดหาเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
แรงดัน 110 บาร 

13,200 กองสาธารณสุข             

33 เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

16,000 กองสาธารณสุข             

34 ช้ันเอนกประสงค 3 
ชอง 

เพื่อจัดหาช้ันเอนกประสงค 3 
ชอง จํานวน 3 ใบ 

2,400 กองชาง             

35 รถตัดหนาขุดหลัง เพื่อจัดหารถตักหนาขุดหลัง 2,800,000 กองชาง             
36 ลอวัดระยะทาง เพื่อจัดหาลอวัดระยะทาง 10,000 กองชาง             
37 กลองถายภาพระบบ

ดิจิตอล 
เพื่อจัดหากลองถายภาพระบบ
ดิจิตอล 

35,000 กองชาง             

 
 

 

 



 

   

 

 
ลําดับ

ท่ี 
ประเภท วัตถุประสงค 

งบประมาณ
(บาท) 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)
สําหรับกระดาษขนาด 
A3 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer)สําหรับ
กระดาษขนาด A3 

12,600 กองชาง             

39 เกาอี้สํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้สํานักงาน 7,000 กองสวัสดิการ
สังคม 
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	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
	แผนงานการศึกษา

	6.8 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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	แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	6.9 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป)
	บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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	แผนงานบริหารงานทั่วไป

	6.10 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสังคมสงเคราะห์)
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	แผนงานสังคมสงเคราะห์

	6.11 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานสาธารณสุข)
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	แผนงานสาธารณสุข

	6.12 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน)
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	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	6.14 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
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	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	6.15 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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	แผนงานบริหารงานทั่วไป

	7 แผนการดำเนินงาน (ผด.02 ทัย1 ครุภัณฑ์)
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