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   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 
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    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 
ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559 ก าหนดการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิากิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการที่ต้องด าเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  และตามหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ที่ใช้ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งแล้ง เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล    
   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ 2  ส่วน ส่วนที่ 1 บท
น า  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2561 โดยน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ต่อไป 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  1 
บทน า 

  1.1 บทน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559    ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น จัดท าแผนการด าเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ นั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย 
 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา 
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี
งบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับ
หน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 
  2.แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3.แผนการด าเนินงานจะก าหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

   3.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

   3.2  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการ 
จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนนุเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ(ถ้ามี) 
     3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการด าเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/



กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
     3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 
 
        1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 4  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ  26 
และข้อ 27  ว่า  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559   
    การจัดท าแผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ ง
แผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  

การจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม   
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดการจัดท าแผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสากิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
(โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4....) 

 

  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  โดยให้มีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ 
 
 



  
ส่วนที่  1  บทน า 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  บทน าวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจัดท า
แผนการด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ  ดังนี้ 
  1.1  บทน า  
  1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ  ดังนี้ 

  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ(แบบผด.01) 
  แบบผด.  01  เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ....  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  /  แผนงาน  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ   คิด
เป็นร้อยละ  ของโครงการทั้งหมด  จ านวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบผด.01  นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน  
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
จ านวนงบประมาณ  การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ  และ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้ง  และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  จะต้องเป็นร้อยละเสมอ 

  2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(แบบผด.02) 
  แบบผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ......  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  แต่ละยุทธศาสตร์พรอมแสดงแผนงาน  โดยมีล าดับที่  
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปี
หนึ่ง 

         1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   1.แผนการด าเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของอบต.หัวฝาย  ประจ าปีงบประมาณนั้น  สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นของอบต.หัวฝาย   
   2.แผนการด าเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ าซ้อนของโครงการ     
มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการด าเนินงาน 



  3.แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ใช้ควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีการก าหนดรายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ของอบต.หัวฝาย    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



ส่วนที่ 2 
 
 

       2.1บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ(แบบผด.02) 
       2.2บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
              (แบบผด.02) 

 
 
 





  
ส่วนที่ 2 

                                                                        บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                            แบบ ผด.01 
แผนด าเนินงานประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน   

     
กองช่าง 

รวม      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
   

     
ส านักงานปลัด 

                                                                  รวม      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    3.1  แผนงานการเกษตร 

     
ส านักงานปลัด 

                                                                 รวม  
 
 
 

    

 



ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมสังคม การศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 
    4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
    4.2  แผนงานการศึกษา 
    4.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    4.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    4.5  แผนงานงบกลาง 

 
 

2 
6 

10 
2 
8 

 
 
1.71 
5.13 
8.55 
1.71 
6.84 

 
 

50,000 
3,127,000 

303,000 
30,000 

2,636,000 

 
 

0.90 
5.58 
0.54 
0.05 
4.70 

 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

 
รวม 28 23.94 6,146,000 11.77  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     5.2 แผนงานบริหารงานคลัง  
     5.3 แผนงานการศึกษา 
     5.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
5 
4 
5 
5 

 
4.27 
3.42 
4.27 
4.27 

 
98,400 

169,600 
164,200 
101,850 

 

 
0.18 
0.30 
0.29 
0.18 

 

 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

กองช่าง 

รวม 19 16.23 533,450 0.95  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     6.1  แผนงานสาธารณสุข 
     6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
       

 
6 
2 

 
5.13 
1.71 

 
510,000 
450,000 

 
 0.91 

0.80 

 
ส านักงานปลัด 
ส านักงานปลัด 

รวม  8 6.84 960,000 1.71  
รวมทั้งสิ้น  84 71.80 14,712,050 27.05  

 
หมายเหตุ -  ยอดงบประมาณการรายจ่าย ปี 2561  เป็นเงิน  56,031,๐๐๐  บาท 
  -  งบประมาณที่ได้ในด าเนินงาน ไม่รวมรายจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจ า  หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าสาธารณูปโภค งบกลาง 
  -  จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 จ านวน  117 โครงการ 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                            แบบ ผด.02 

 
 

แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
                                                                                                                                                                                                                 
 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวฝาย หมู่ 3 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร. หนา 0.15 เมตร. 
ความยาว 250  เมตร.  หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
1,262.50  ตารางเมตร.  
โดยเร่ิมต่อจากถนนคอนกรีต
บริเวณหัวสะพานข้ามคลอง
ส่งน้ าชลประมานแม่ยมฝัง่
ซ้ายหมู่ 3    ไปสิน้สุดบริเวณ
บ้านนายถนอมศักดิ์  
ชอบธรรม บ้านเลขที่ 217 
หมู่ 3 

 
 
 
 

756,500  
 

 
 

บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3  

กองช่าง             
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร. หนา 0.15 เมตร. 
ความยาว 233  เมตร.  หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 699  
ตารางเมตร.  โดยเร่ิมต่อจาก
ถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนาย
สวาท นันทะแขม บ้านเลขที่ 
1/3 หมู่ 4      ไปเชื่อมต่อ
ถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนาย
บุญส่ง ฝักฝ่าย บ้านเลขที่ 
56/1 หมู่ 4 

 

373,000  
 

 

บ้านทุ่งเจริญ 
หมู่ 4 

กองช่าง             

3. 
 
 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร. หนา 0.15 เมตร. 
ความยาว 397  เมตร.  หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 1,985  
ตารางเมตร(คันคลองส่งน้ า
ชลประทานแม่ยมฝั่งซา้ย 
คลองซอย 33 ขวา) โดยเร่ิม
ต่อจากถนนลาดยางสายยันตร
กิจโกศล(ทางหลวง 101)    
ไปเชื่อมต่อถนนลาดยางสาย
คันคลองส่งน้ าชลประทานแม่
ยมฝั่งซ้าย  
 
 
 

1,200,000  
 
 

 

บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

กองช่าง             



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนชัย หมู่ 7   

 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 – 
4.00 เมตร. หนา 0.15 
เมตร. ความยาวรวม 150  
เมตร. พร้อมงานเทพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
หนา 0.15 เมตร. จ านวน 10 
ตารางเมตร.  หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 535  ตาราง
เมตร. โดยแยกเป็น 2 ช่วง
ก่อสร้าง ดังนี ้
ช่วงก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร. หนา 
0.15 เมตร. ความยาว 120 
เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
420 ตารางเมตร.  ช่วง
ก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00 – 4.00 เมตร. 
หนา 0.15 เมตร. ความยาว 
30 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 105 ตารางเมตร. พร้อม
งานเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความหนา 0.15 เมตร.
จ านวน 10 ตารางเมตร.   
 
 

295,000 บ้านดอนชัย 
หมู่ 7   

กองช่าง             

 
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา่เจริญ  
หมู่ 9 

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 – 2.70 
เมตร. หนา 0.15 เมตร. ความ
ยาวรวม 36.50  เมตร. พร้อม
งานเทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความหนา 0.15 เมตร. จ านวน 
10.125 ตารางเมตร.  หรือมี
พื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 88.375  
ตารางเมตร. โดยแยกเป็น 2 จุด
ก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร. 
ความยาว 29 เมตร.หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 58 ตารางเมตร.   
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. 
จ านวน 4.725 ตารางเมตร. หรือ
มีพื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 62.725 
ตารางเมตร.จุดก่อสร้างที ่ 2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,300 บาท 
กองช่าง 

บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 9 

กองช่าง             



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  กว้าง 2.70 เมตร. หนา 0.15 
เมตร. ความยาว 7.50 เมตร.หรือ
มีพื้นที่ไมน่้อยกว่า 20.25 ตาราง
เมตร. พร้อมงานเทพืน้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ความหนา 0.15 
เมตร. จ านวน 5.40 ตารางเมตร. 
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า25.65 
ตารางเมตร.บริเวณบ้านนางแสง
ดาว เพชรพลอย บ้านเลขที่ 
105/3 หมู่ 9 
 

               

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านช่องลม  
หมู่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร. หนา 0.15 เมตร. ความ
ยาว 35  เมตร.       พร้อมงาน
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กความ
หนา 0.15 เมตร. จ านวน 
12.10 ตารางเมตร.  หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 117.10  ตาราง
เมตร. โดยเร่ิมต่อจากนนคอนกรีต
บริเวณบ้านนายอ านาจ จัดของ 
บ้านเลขที่ 152/2 หมู่ 8   ไป
เชื่อมต่อถนนคอนกรีตบริเวณทาง
แยกศาลเจ้าปู่ขุนอาจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,000 บ้านช่องลม 
หมู่ 8 

กองช่าง             

  



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

7. ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา่เจริญ หมู่ 
9    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร. หนา 
0.15 เมตร. ความยาว 125  
เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร. โดยเร่ิมต่อจาก
ถนนคอนกรีตบริเวณบ้านนาย
สมพล กองหิน บา้นเลขที่ 
123/1 หมู่ 9   ไปสิ้นสดุบริเวณ
ที่นานายเชน สุขสทีอง  บ้านเหล่า
เจริญ หมู่ 9 
 
 

275,000  บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 9   

 
 
  

กองช่าง             

8. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณปา่ชา้
ขี้หนอน บ้านเหลา่
ป่าผึง้ หมู่ 12 

- ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
1.ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. 
พื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 948.32 
ตารางเมตร.  
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. 
หนา 0.15 เมตร.  
 
 
 
 
 
 

642,000 บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 12 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

            



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 

  จ านวน 13.35 ตารางเมตร   
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
97.35 ตารางเมตร. 
3.ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดตะแกงเหล็ก 
ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร.
ความลึก 0.30 – 0.40 เมตร. 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
44 เมตร. 

               

9. ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องลม 
หมู่ 1   

 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.25-
0.40 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 74 เมตร. โดยเร่ิมจาก
บริเวณบ้าน     นางนวน จบัจ่าย 
บ้านเลขที่ 223/1 หมู่ 1 ไป
เชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณบา้น
นายนุช คงยนื บ้านเลขที่ 220/2 
หมู่ 1 
 

140,000  บ้านช่องลม 
 หมู่ 1   

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องลม 
หมู่ 1     

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.25 – 
0.45 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 100 เมตร. โดยเร่ิม
จากบริเวณศาลาอเนกประสงค์
บ้านช่องลม หมู่ 1    ไปเชื่อมตอ่
รางระบายน้ าบริเวณบา้นนางฟอง
จันทร์ เรือนไสว  บ้านเลขที่ 
320/1 หมู่ 1 
 

210,000 บ้านช่องลม 
หมู่ 1     

กองช่าง             

11 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องลม 
หมู่ 2   

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก  ขนาดกว้างภายใน 
0.30 – 0.40  เมตร. ความลึก 
0.24 – 0.45  เมตร. (ความลึก
รวมฝาปิด) ความยาวรวม 169  
เมตร. โดยแยกเป็น 2 จุดก่อสร้าง 
ดังนี้  
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้างภายใน 0.40  เมตร. ความ
ลึก 0.24 – 0.45  เมตร.  
  
 
 

350,000   บ้านช่องลม 
 หมู่ 2   

กองช่าง             



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
154  เมตร.  โดยเร่ิมจากบริเวณ
บ้านนายสิงห์ทอง ทนทาน 
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณ
บ้านนางนลิพันธ์ ฟุ่มเฟือย 
บ้านเลขที่ 19/3 หมู่ 2 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้างภายใน 0.30  เมตร. ความ
ลึก 0.30  เมตร. (ความลึกรวม
ฝาปิด) ความยาว 15  เมตร.
บริเวณบ้านนางนวล เมฆิน 
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 2 
  

               

12 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 

 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร.  
ความลึก 0.30 – 0.45  เมตร. 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
65  เมตร 

129,000 บ้านหัวฝาย  
หมู่ 3 

กองช่าง             

 
 
 
 

  



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.

ค. 
ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  (ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
154  เมตร.  โดยเร่ิมจากบริเวณ
บ้านนายสิงห์ทอง ทนทาน 
บ้านเลขที่ 20 หมู่ 2 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณ
บ้านนางนลิพันธ์ ฟุ่มเฟือย 
บ้านเลขที่ 19/3 หมู่ 2 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้างภายใน 0.30  เมตร. ความ
ลึก 0.30  เมตร. (ความลึกรวม
ฝาปิด) ความยาว 15  เมตร.
บริเวณบ้านนางนวล เมฆิน 
บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 2 
  

               

13 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.35 – 
0.50  เมตร.  
(ความลึกรวมฝาปิด) 
 
 
 
 
 
 
 

190,000 บ้านหัวฝาย  
หมู่ 3 

กองช่าง             



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ความยาว 95  เมตรโดยเร่ิมจาก
รางระบายน้ าบริเวณบา้นนายบญุ 
คงยืน บา้นเลขที่ 63 หมู่ 3 ไป
สิ้นสุดบริเวณล าเหมืองสาธารณะ
บริเวณบ้านนายเพลิน เพชรพลอย 
บ้านเลขที่ 45 หมู่ 3 
 
 

               

14 ก่อสร้างพนังกั้นน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 

ก่อสร้าง พนังกั้นน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความสูง 2.50 เมตร.
(ความสูงไม่รวมฐานราก) และงาน
วางท่อบังคบัน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เทียบเท่าชั้น 3  ขนาด ø 
1.00 เมตร. พร้อมงานติดตั้งบาน
ฝาท่อรับน้ าทางเดียว ขนาด ø 
1.00 เมตร. จ านวน 2 ชุด 
บริเวณล าห้วยแม่มาน ข้างบ้าน
นายสวุรรณ ประเพณี บา้นเลขที่ 
201/3 หมู่ 5      

 350,000 บ้านป่าผึ้ง 
 หมู่ 5 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร.  
ความลึก 0.40 – 0.45  เมตร. 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
90  เมตร.โดยเร่ิมจากบริเวณ
บ้านนายแก้ว ชาวเหนือ 
บ้านเลขที่ 95/3 หมู่ 6   ไป
เชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณบา้น
นายไกรวุฒิ ริมฝาย  บ้านเลขที่ 
75/1 หมู่ 6 
  

181,000 บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

กองช่าง 
 
 
 
 

 

            

16 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ลึก 0.40 – 0.45  
เมตร. (ความลึกรวมฝาปิด) ความ
ยาว 60  เมตร. โดยเร่ิมจาก
บริเวณบ้านนายหน ดังดี 
บ้านเลขที่ 30/1 หมู่ 6   ไป
เชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณบา้น
นางมะลิวัลย์ ชัยลอม 
บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6  
 
 
 
 
  

 119,000   บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

 
 
 
 

 

กองช่าง             



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 
 
 
 
 
 
 

วางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 บ้านช่องลม หมู่ 8 

วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก เทียบเท่าชั้น 3  ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.00 เมตร.  
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
1.20 เมตร. ยาว 1.20 เมตร. 
ความสูงจากพื้นบ่อถึงปากบ่อไม่
น้อยกว่า 1.30  เมตร. จ านวน 
8  บ่อพัก   ความยาวรวม 68  
เมตร.โดยเร่ิมต่อจากท่อระบาย
น้ าบริเวณบ้านนายแสวง ชมเชย 
บ้านเลขที่ 125/1 หมู่ 8  ไป
ตามล าเหมืองสาธารณะเชื่อมตอ่
ท่อระบายน้ าบริเวณบ้านนายประ
ยุทธ ดวงจนัทร์ บา้นเลขที่ 
144/2 หมู่ 8 

247,800 บ้านช่องลม 
หมู่ 8  

กองช่าง 
 
 
 
 

 

            

18 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 9   
 

 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดฝาปดิคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้างภายใน 0.40  เมตร. 
ความลึก 0.50 – 0.60  เมตร. 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
13  เมตร. โดยเร่ิมจากบริเวณ
บ้านนางอัมพร  สิริปัญจพร  
บ้านเลขที่ 119/2 หมู่ 9  ไป
เชื่อมต่อบ่อพักท่อรางระบาย 
 
 
 
 

29,000 บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 9 

 

กองช่าง             



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านหัวฝาย หมู่ 10 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.20 - 
0.30 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 154  เมตร. โดยเร่ิม
จากบริเวณบ้านนางลี้ จอจันทร ์
บ้านเลขที่ 163/1 หมู่ 10   ไป
เชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณบา้น
นางเพ็ญ  เมฆทัศน์ บ้านเลขที่ 
104/2 หมู่ 10  
 

285,000   บ้านหัวฝาย 
หมู่ 10 

กองช่าง 
 
 

 

            

20 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้านหัวฝาย  
หมู่ 10   
 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร ความลึก 0.40 เมตร 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
34 เมตร โดยเร่ิมต่อจากท่อ
ระบายน้ าบริเวณบ้านนายสมบูรณ์  
งาต้น บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ 10 
ไปเชื่อมต่อท่อระบายน้ าบริเวณ
บ้านนายก้าน  กองศิลป์ 
บ้านเลขที่ 101 หมู่ 10 
 

  65,000 บ้านหัวฝาย 
หมู่ 10 

กองช่าง 
 
 

 

            

 
 
 
 

  



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้านเหลา่เจริญ หมู่ 
11   
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.50 – 
0.70 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 100  เมตร. โดยเร่ิม
จากบริเวณบ้านนายโกศล สุทธิ
ลักษ์ บ้านเลขที่ 31 หมู่ 11  ไป
เชื่อมต่อบ่อพักท่อระบายน้ า
บริเวณบ้านนายชัยวฒัน์ ดาวนัดี 
บ้านเลขที่ 39 หมู่ 11 
 

  210,000   บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 11 

 

กองช่าง 
 
 

 

            

22 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้านเหลา่เจริญ หมู่ 
11   
 

 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.35 – 
0.60 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 60  เมตร. โดยเร่ิมจาก
บริเวณบ้านนางพรทิพย์  คงยนื 
บ้านเลขที่ 43/1 หมู่ 11   
 

119,000 บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 11 

 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 12   

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร.  
ความลึก 0.30 – 0.40 เมตร. 
(ความลึกรวมฝาปิด) ความยาว 
90  เมตร.โดยเร่ิมจากบริเวณ
บ้านนางปวน มีของ บ้านเลขที่ 
128 หมู่ 12  ไปเชื่อมต่อราง
ระบายน้ าบริเวณบ้านนายมนสั ใจ
วงค์ บ้านเลขที่ 197/1 หมู่ 12 

171,000   บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 12   

 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

 

            

24 
 
 
 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 
12   
  

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30  เมตร. ความลึก 0.35 – 
0.50 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 86  เมตร.โดยเร่ิมจาก
บริเวณบ้านนายอนันต์ ดอกจันทร์ 
บ้านเลขที่ 105/1 หมู่ 12                 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ าบริเวณ
บ้านนางลัดดา  ดวงเกษม 
บ้านเลขที่ 99 หมู่ 12 
 

165,000   บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 12 

 

กองช่าง             

 
 
 
 
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 ก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริม
เหล็กก้ันตลิ่งพัง 
บ้านช่องลม หมู่ 13   

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นตลิ่งพัง ความสูง 3.00 
เมตร. (ความสูงไม่รวมฐานราก) 
ผนังหนา 0.25 เมตร. ความ
ยาวรวม 38 เมตร. โดยแยก
เป็น 2 จุดก่อสร้าง ดังนี้  
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง 
ความสูง 3.00 เมตร. (ความสูง
ไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 
0.25 เมตร. ความยาว 28 
เมตร.บริเวณตลิ่งล าห้วยแม่มาน
ข้างบ้านดาบต ารวจณรงค์ สีสด 
บ้านเลขท่ี 121 หมู่ 13 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นตลิ่งพัง 
ความสูง 3.00 เมตร. (ความสูง
ไม่รวมฐานราก) ผนังหนา 
0.25 เมตร. ความยาว 10 
เมตร.บริเวณตลิ่งล าห้วยแม่มาน
หลังบ้านนางปทุม ดวงเทียน 
บ้านเลขท่ี 125 หมู่ 13 

350,000    บ้านช่องลม 
 หมู่ 13   

 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 

 

            

 
 
 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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
อาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุและผู้
พิการ 

จัดการฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพและการมีงานท า  

 

20,๐๐๐ อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

2. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางการเกษตร
แบบยั่งยืน 

จัดการฝึกอบรมพัฒนาเกษตร
ตามแนวทางการเกษตรแบบ
ยั่งยืน  
 

50,๐๐๐ อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า  
- แผนงานการเกษตร 
 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

จัดการฝึกอบรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น  

 

30,๐๐๐ บาท 
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

2. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

จัดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

10,000 
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายให้แก่
ประชาชน, 
พนักงานของรัฐ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นให้กับ
ประชาชน พนักงานของรัฐ ฯลฯ 

20,000 
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

2. โครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการผลิต
ขยายจุลินทรีย์
ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ผลิต
ขยายจุลินทรีย์ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 

30,000 
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - แผนงานการศึกษา 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. สนับสนุน
งบประมาณอาหาร
กลางวัน ให้แก่
โรงเรียน 

จัดสรรงบประมาณอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 

 1,528,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

2. สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) 
ให้แก่โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อนมให้แก่โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

914,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

3. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

จัดอาหารกลางวันและจัดหา
วัสดุให้เด็กใน ศพด. อบต. 
หัวฝาย 

560,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

4. โครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงาน
วิชาการ ศพด. 
อบต.หัวฝาย 

เพ่ือจัดนิทรรศการวิชาการของ
เด็กท่ีเรียนใน ศพด.อบต. 
หัวฝาย 

5,000 บาท 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 



  
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
 

ส าหรับที่อ่านหนังสือประจ า
หมู่บ้าน ในพื้นที่ ของ อบต.  
และส าหรับที่ท าการ  
อบต.หัวฝาย 

100,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

6. โครงการอบรม
ศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรค 

จัดกิจกรรมรณรงค์ความสะอาด
ส าหรับเด็กและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

20,000 บาท 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอล 7 คน 
เด็ก, เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัย 
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คน 
เด็ก, เยาวชนและประชาชนต้าน
ภัยยาเสพติด 
 

25,๐๐0  
  

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

2. โครงการแข่งขัน
กีฬาเปตอง เด็ก, 
เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัย
ยาเสพติด 

จัดแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก, 
เยาวชนและประชาชนต้านภัย 
ยาเสพติด  

20,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

3. โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันเด็ก 10,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

4. โครงการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 7 คน 
เด็ก, เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัย 
ยาเสพติด 

โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 
คน เด็ก, เยาวชนและประชาชน
ต้านภัยยาเสพติด 

 35,๐๐0 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 



 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. ค่าใช้จ่ายในการ
ส่งเสริมกฬีา 

จัดซื้อชุดกีฬาให้กับนักกีฬา ค่า
น้ าดื่ม อาหาร ฯลฯ 

50,000  อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

6. โครงการจัดงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

จดังานประเพณีลอยกระทง 60,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

7. โครงการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

8. อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ
สูงเม่น ตาม
โครงการงาน
ประเพณีนมัสการ
พระธาตุช่อแฮ 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
สูงเม่น ตามโครงการงาน
ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ 

5,000  
 

สภา
วัฒนธรรม 

อ าเภอสูงเม่น 

กองการศึกษาฯ 
 

            

9. อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล 
หัวฝาย ตาม
โครงการงานบุญ 
บั้งไฟต าบลหัวฝาย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
หัวฝาย ตามโครงการงานบุญบั้ง
ไฟต าบลหัวฝาย 

40,000  
 

ต าบลหัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมต าบล 
หัวฝาย ตาม
โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล 
หัวฝาย ตามโครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

30,000  อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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
ซ้อมแผนอพยพหนี
ไฟในสถานศึกษา 

ฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟใน
สถานศึกษา 

20,๐๐0  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

2. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยแก่ประชาชน  

10,000  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - แผนงานงบกลาง 
 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุตาม
โครงการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อปท. 

จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  17,027,000  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

2. จ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
คนพิการตาม
โครงการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อปท. 

จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,904,000  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

3. จ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
คนพิการตาม
โครงการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อปท. 

จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 100,000  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

156,000  อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการจ่ายกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึน หรือ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน โดย
ส่วนรวมที่เป็นต้อง
รีบด าเนินการหาก
ไม่กระท าแล้วจะ
เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ
หรือได้รับความ
เดือดร้อน 

จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยส่วนรวมที่จ าเป็นต้องรีบ
ด าเนินการหากไม่กระท าแล้ว
จะเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการหรือได้รับความ
เดือดร้อนจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึน  

416,730  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนด าเนินงาน  ประจ าปี ๒๕61 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการปลูก
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

อบรมเกี่ยวกับการปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  

5,000  
     

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

2 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ส าหรับ คณะ
ผู้บริหาร , ส,อบต.,  
พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับ 
คณะผู้บริหาร , ส,อบต., 
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

15,000  
 

 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

๓. จ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจัย 
ประมวลผล
โครงการกิจกรรม
หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ  

จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย 
ประมวลผลโครงการกิจกรรม
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

30,000  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 



ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔. โครงการจ้างเหมา
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

200,000  
 

อบต.หัวฝาย กองคลัง             

๕. ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

 400,000  
 

อบต.หัวฝาย กองคลัง             

๖. โครงการประชาคม
เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาต าบล
และแผนชุมชน 

ค่าใช้จ่ายในการประชาคมเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาต าบลและ
แผนชุมชน 

40,๐๐0  
  

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

7. จัดซื้อวัสดุ เพ่ือใช้
ในการ 
ปฎิบัติงาน 

จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ 
เช่น แฟ้ม ปากกา น้ ายาลบ
ค าผิด ธงชาติกระดาษ  ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน 

1,934,000  
 
 

 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 

            

8. อุดหนุนตาม
โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การอ านวยการของ
ศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง 

อุดหนุนตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการอ านวยการของศูนย์
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

12,๐๐0  

  

ศูนย์จัดซื้อจัด
จ้างอ าเภอ 

สูงเม่น 

กองคลัง             

 
 
 
                                                                               



 
                                                                                     

แบบ ผด.02/1 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนด าเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
แผนงานบริหารทั่วไป 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม 
จ านวน 1 ตัว 

 

เก้าอ้ีนวม จ านวน 1 ตัว 
 

 

2,000  

 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด,  

 

            

2. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 
จ านวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง 
 

32,400  

 
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 

 

 

            

3. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง 
จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
จ านวน 1 เครื่อง 

25,000  

 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 

 

 

            

4. จัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

33,000 บาท 
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด             

5. จัดซื้อจอรับภาพ 
แบบขาตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 

จอรับภาพแบบขาตั้ง 
จ านวน 1 เครื่อง 
 
 
 

6,000 อบต.หัวฝาย ส านักปลัด   
 

          



 
 

แบบ ผด.02/1 
แผนงานบริหารงานคลัง 

 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาระบบ
ดิจิตอล  จ านวน 
1 เครื่อง 

เครื่องถ่ายเอกสาระบบดิจิตอล   
จ านวน 1 เครื่อง 

100,000 อบต.หัวฝาย กองคลัง   
 

          

2 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์   
จ านวน 1 คัน 

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 
1 คัน 

38,000 อบต.หัวฝาย กองคลัง 

 

            

3 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1  
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต.หัวฝาย กองคลัง 

 

            

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 

9,000 อบต.หัวฝาย กองคลัง 

 

            

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ ผด.02/1 
แผนงานการศึกษา 

 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม 
จ านวน 2 ตัว 

 

เก้าอ้ีนวม จ านวน 2 ตัว 
 

 

4,000  

 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

2 จัดซื้อตู้เหล็กชนิด 
4 ลิ้นชัก 
จ านวน 3  หลัง 

ตู้เหล็กชนิด 4 ลิ้นชัก 
จ านวน 3 หลัง 

23,700 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

3 จัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่าย พร้อม
อุปกรณ์และค่า
ติดตั้ง จ านวน 5  
ชุด 

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย พร้อมอุปกรณ์และค่า
ติดตั้ง จ านวน 5  ชุด 

90,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

4 จัดซื้อเครื่องกรอง
น้ าสแตนเลส 
จ านวน 1 ชุด 

เครื่องกรองน้ าสแตนเลส 
จ านวน 1 ชุด 

45,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

5 จัดซื้อตู้เก็บถ้วย
ชาม  
จ านวน 1 ตู ้
 

ตู้เก็บถ้วยชาม  
จ านวน 1 ตู ้
 

1,500 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            



 
 

แบบ ผด.02/1 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม 
จ านวน 1 ตัว 

 

เก้าอ้ีนวม จ านวน 1 ตัว 
 

 

2,000  

 

อบต.หัวฝาย กองช่าง  

 

            

2. จัดซื้อเครื่องเจาะ
พ้ืนคอนกรีต 
 จ านวน 1 เครื่อง 
 

เครื่องเจาะพ้ืนคอนกรีต 
 จ านวน 1 เครื่อง 
 

75,000  

 

อบต.หัวฝาย กองช่าง  

 

            

3. จัดซื้อชุดทดสอบ
ความข้นเหลวของ 
คอนกรีต  จ านวน 
1 ชุด  

ชุดทดสอบความข้นเหลวของ 
คอนกรีต  จ านวน 1 ชุด 

6,500  

 

อบต.หัวฝาย กองช่าง  

 

            

4. จัดซื้อแบบหล่อ
คอนกรีต 
จ านวน 2 ชุด 
 

แบบหล่อคอนกรีต 
จ านวน 2 ชุด 
 

14,000  

 

อบต.หัวฝาย กองช่าง  

 

            

5 จัดซื้อล้อวัดระยะ 
 จ านวน 1 เครื่อง 
 

ล้อวัดระยะ 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,350 อบต.หัวฝาย กองช่าง  

 

            

 
 



 
แผนด าเนินงาน  ประจ าปี ๒๕61 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวฝาย 

6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. จัดซื้อทรายเคมี 
(ทรายอะเบท) และ
น้ ายาสารเคมีพ่น
หมอกควัน  

จัดซื้อทรายเคมี 
(ทรายอะเบท) และน้ ายา
สารเคมีพ่นหมอกควัน  

    100,000 อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

2. จ้างเหมาแรงงาน
พ่นหมอกควัน
สารเคมีก าจัด
ยุงลาย 

จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอก
ควันสารเคมีก าจัดยุงลาย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในต าบล 

150,000 อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

3. จัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบ้า 

จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัข
บ้าให้บริการฉีดวัคซีนสุนัข
และแมวของประชาชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลหัวฝาย 

30,000  
 

อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

4 จัดซื้อน้ ายาเคมีพ่น
หมอกควันก าจัดยุง 

จัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงจัดเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพ้ืนที่ต าบล 
หัวฝาย 

    100,000 อบต.หัวฝาย 
 
 

ส านักปลัด 
 

            

 
 
 
 



 
 

ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. อุดหนุน กลุ่ม อสม.
ตามโครงการ
สนับสนุนการ
ปฎิบัติงาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ต าบล 
หัวฝาย  

อุดหนุน กลุ่ม อสม.ตาม
โครงการสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน
ของ อสม.ต าบลหัวฝาย 

    97,500 หมู่ 1 – 
 หมู่ 13 

ส านักปลัด 
 

            

6. อุดหนุน กลุ่ม อสม.
ตามโครงการ
ไอโอดีน 
 

อุดหนุน กลุ่ม อสม.ตาม
โครงการไอโอดีน หมู่ 1-13  
 

32,500 หมู่ 1 – 
 หมู่ 13 

ส านักปลัด 
 

            

 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ล าดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
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. โครงการบริหาร
จัดการขยะต้นทาง  

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการขยะต้นทาง 

    50,000 อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

2. ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ทิ้ง
ขยะ 

 400,000 อบต.หัวฝาย ส านักปลัด 
 

            

 
 



 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 


