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   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 
ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559 กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  และตามหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ที่ใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
ในการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย จึงขอ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 
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    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10 
ตุลาคม  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559 กำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิากิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  และตามหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง
แบบฟอร์มบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ที่ใช้ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวฝาย เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงาน และการประเมินผล    
   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย  ประกอบด้วย  องค์ประกอบ 2  ส่วน ส่วนที่ 1 บท
นำ  และส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญ เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรมที่จะ
เกิดข้ึนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2563 โดยนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ต่อไป 
 

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



ส่วนที่  1 
บทนำ 

  1.1 บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559    กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนการดำเนินงานให้
จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น จัดทำแผนการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดง
ถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผล  เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
อีกด้วย 
 
  1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนา 
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณนั้นเพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ
หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน 
  2.แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3.แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการ
ดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

   3.1  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

   3.2  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกิดจากการ 
จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนนุเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้ 
งบประมาณ(ถ้ามี) 
     3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/



กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
     3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาเห็น
ว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 
 
        1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 4  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ  26 
และข้อ 27  ว่า  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น  ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559   
    การจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสากิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  
  

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม   
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนดการจัดทำแผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสากิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
(โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4....) 

 

  ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทาง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี  โดยให้มีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน  คือ 
 
 



  
ส่วนที่  1  บทนำ 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  บทนำวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานขั้นตอนการจัดทำ
แผนการดำเนินงานประโยชน์ของแผนการดำเนินงานโดยนำเสนอ  ดังนี้ 
  1.1  บทนำ  
  1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  1.4  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชี
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ  ดังนี้ 

  2.1  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ(แบบผด.01) 
  แบบผด.  01  เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ....  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  /  แผนงาน  จำนวนโครงการที่ดำเนินการ   คิด
เป็นร้อยละ  ของโครงการทั้งหมด  จำนวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบผด.01  นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน  
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  
จำนวนงบประมาณ  การคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ  และ
เมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้ง  และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
  การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด  ผลของการคิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  จะต้องเป็นร้อยละเสมอ 

  2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ(แบบผด.02) 
  แบบผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ  แผนการดำเนินงาน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.  ......  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์  แต่ละยุทธศาสตร์พรอมแสดงแผนงาน  โดยมีลำดับที่  
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดข้ึนจากโครงการ/งบประมาณ(บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปี
หนึ่ง 

         1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
   1.แผนการดำเนินงานแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมการ
พัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของอบต.หัวฝาย  ประจำปีงบประมาณนั้น  สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของอบต.หัวฝาย   
   2.แผนการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ     
มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดำเนินงาน 



  3.แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  ใช้ควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ   เนื่องจากมีการกำหนดรายละเอียดของ
โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของอบต.หัวฝาย    
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 



ส่วนที่ 2 
 
 

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

 
 
 





  
ส่วนที่ 2 

                                                                        บญัชีสรุปโครงการ/กิจกรรม                                                            แบบ ผด.01 
แผนดำเนินงานประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

 ทั้งหมด 
หน่วยดำเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
21 

 
16.66 

 
651,900 

 
10.86 

 
กองช่าง 

รวม 21 16.66 651,900 10.86  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
   

 
8 

 
6.34 

 
239,700 

 
0.39 

 
สำนักงานปลัด 

                                                                  รวม 8 6.34 239,700 0.39  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
    3.1  แผนงานการเกษตร 
 
 

 
1 

 
0.79 

 
30,000 

 
0.05 

 
สำนักงานปลัด 

 
รวม 

 
1 

 
0.79 

 
30,000 

 
0.05 

 

  
 



ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวน 
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ หน่วยดำเนินการ 

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

 
 

12 
13 
2 
5 
 

 
 

9.52 
10.31 
1.58 
3.96 

 
 

3,535,630 
267,000 
30,000 

22,262,439 

 
 

5.89 
0.44 
0.05 

37.10 

 
 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 

 

รวม 32 25.35 26,095,069 43.48  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 
     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
3 

 
2.38 

 
630,000 

 
1.05 

 
สำนักงานปลัด 

 
รวม 3 2.38 630,000 1.05  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     6.1  แผนงานสาธารณสุข 
     6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
       

 
4 
2 

 
3.17 
1.58 

 
270,000 
730,000 

 
0.45 
1.21 

 
สำนักงานปลัด 
สำนักงานปลัด 

รวม 6 4.75 1,000,000 1.66  
รวมทั้งสิ้น 71 56.27 28,646,669 57.49  

 
หมายเหตุ -  ยอดงบประมาณการรายจ่าย ปี 2563  เป็นเงิน  60,000,000   บาท 
  -  งบประมาณที่ได้ในดำเนินงาน ไม่รวมรายจ่ายหมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ  หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าสาธารณูปโภค งบกลาง 
  -  จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  จำนวน 126  โครงการ  
                                                                                                                                             
  
                          



                                                                                                                                                                            แบบ ผด.02 
 

 แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

 

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
                                                                                                                                                                                                              

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
ต่อเติมอาคารศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
บ้านช่องลม หมู่ 1 
 
 

 

ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านชอ่ง
ลม หมู่ 1 ต.หัวฝาย  ขนาดกวา้ง 
6.80 เมตร. ยาว 9.00 เมตร.  
สูง 3.00 เมตร.  

350,000  
 

 
 

 
 
 
  

บ้านช่องลม 
หมู่ 1 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตด้วย
การปูผิวแอสฟัล 
ติกคอนกรีต 
บ้านช่องลม หมู่ 2 

ปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยการปู
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต 
(Overlay) ความหนา 0.05 
เมตร. ขนาดกว้าง 2.70 – 3.00 
เมตร. ความยาว 159 เมตร. 
พร้อมงานปผูิวแอสฟัลติกคอน 
กรีตเสริมไหล่ทาง ความหนา 
0.05 เมตร.จำนวน 79.72 
ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่ปูผิวแอส
ฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
550.72 ตารางเมตร. 
 โดยเร่ิมจากบริเวณบ้าน  

193,000 บ้านช่องลม 
หมู่ 2 

 

    
 

         



ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  นางนิลพนัธ์ ฟุ่มเฟือย บ้านเลขที่ 
19/3 หมู่ 2 ต.หัวฝาย ไปสิน้สดุ
บ้านนายสิงห์ทอง ทนทาน 
บ้านเลขที่  20 หมู่ 2 ต.หัวฝาย 
 

               

3. โครงการก่อสร้าง
รางระบายนำ้
คอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมงานเท
พื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กขยายไหล่ทาง 
บ้านช่องลม หมู่ 2   
   
 
 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.40 เมตร. ความลึก 0.45 – 
0.50 เมตร.  ความยาว 55 
เมตร.    พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กเพื่อขยายไหล่ทาง 
ความหนา 0.15 เมตร. จำนวน 
111.90 ตารางเมตร.  โดยเร่ิม
จากบ้านนายบญุ ชุ่มเย็น 
บ้านเลขที่ 29 หมู่ 2 ต.หัวฝาย 
ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำบริเวณ
บ้านนางอัมพร เกตุวีระพงษ์  
บ้านเลขที่ 318/6 หมู่ 2 
 ต.หัวฝาย 
 
 
 
 
 
 

199,000 บ้านช่องลม 
 หมู่ 2   

กองช่าง             

 
 
 



 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านหัวฝาย หมู่ 3   

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.40 เมตร. 
ความลึก 0.35 เมตร. (ความลึกรวมฝา
ปิด)  ความยาว 134.00 เมตร. โดย
เร่ิมจากข้างตลาดสดศรีดอก หมู่ 3 
ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบายน้ำ
บริเวณศาลาอเนกประสงค์บา้นหัวฝาย 
หมู่ 3 ต.หัวฝาย 
 

350,000 บ้านหัวฝาย 
หมู่ 3 

กองช่าง             

5. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
2.50 – 3.00 เมตร. ความหนา 0.15 
เมตร. ความยาวรวม191.00 เมตร. 
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
เสริมปีกไหล่ทาง ความหนา 0.15 
เมตร. จำนวน 12.00 ตารางเมตร.หรือ
มีพื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 571.50 ตาราง
เมตร.  บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 ต.หัวฝาย  
โดยแยกจำนวน 3 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. 
ความยาว 102  เมตร. ความหนา 
0.15 เมตร. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. 
จำนวน 2 ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 308.00  ตารางเมตร. 
โดยเร่ิมจากบ้านนายบนัทึก เชื้อชาติ  
บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ 4  ต.หัวฝาย      
 

 352,000 บ้านทุ่งเจริญ  
หมู่ 4 

กองช่าง             



ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ไปสิน้สุดบ้านนางพะยอม ประสทิธิกุล 
บ้านเลขที่ 68/3 หมู่ 4 ต.หัวฝาย 
 จุดก่อสร้างที่ 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. 
ความยาว 62  เมตร. ความหนา 0.15 
เมตร.  พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 เมตร. จำนวน 
10.00 ตารางเมตร.หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 196.00  ตารางเมตร.   
โดยเร่ิมบ้านนายอินแฝง ธัญญะ 
บ้านเลขที่ 64/1 หมู่ 4 ต.หัวฝาย ไป
สิ้นสุดบ้านนายถวิล ชักโยง บ้านเลขที่ 
72/4 หมู่ 4 ต.หัวฝาย 
จุดก่อสร้างที่ 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 เมตร. 
ความยาว 27  เมตร. ความหนา 0.15 
เมตร.  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67.50  
ตารางเมตร.  โดยเร่ิมบ้านนางเทียม
จันทร์ เงาะหวาน บ้านเลขที่ 74/1 หมู่ 
4 ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบา้นนายจติร 
 จันรอน บ้านเลขที่ 81/2 หมู่ 4  
 ต.หัวฝาย 
 
 
 
 
 
  

               

 

ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี     หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 
  
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริม
ปีกไหล่ทาง ความหนา 0.15 เมตร. 
จำนวน 125.00 ตารางเมตร. หรือมี
พื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 500 ตารางเมตร.  
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 ต.หัวฝาย โดยเร่ิม
ต่อจากถนนลาดยางบริเวณบา้นนาง
ฤทธิ์ ได้ดี  บา้นเลขที่ 82/1 หมู่ 4  ต.
หัวฝาย ไปเชื่อมต่อถนนลาดยางสาย 
คันคลองส่งน้ำชลประทานแม่มาน  
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 4 ต.หัวฝาย 

 

310,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านทุ่งเจริญ 
หมู่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5   

วางท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เทียบเท่าชัน้ 3  ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง 
0.60 เมตร. พร้อมงานก่อสร้าง 
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 
0.80 เมตร. ยาว 1.00 เมตร. ความ
สูงจากพืน้บ่อถึงปากบ่อไมน่้อยกว่า 
1.20  เมตร. จำนวนรวม 7 บอ่พัก  
ความยาวรวม 47 เมตร.  โดยแยกเป็น 
2 จุดก่อสร้าง ดังนี ้
จุดก่อสร้างที่ 1 วางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชัน้ 3  
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 เมตร. 
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร. ยาว 
1.00 เมตร. ความสูงจากพืน้บอ่ถึงปาก
บ่อไม่น้อยกว่า 1.20  เมตร.  
 

134,000 บ้านป่าผึ้ง 
หมู่ 8 

กองช่าง             

ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี     หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย. 
  จำนวนรวม 4 บ่อพัก  ความยาวรวม 

22 เมตร.บริเวณลำเหมืองสาธารณะ
ข้างบ้านนายสวัสดิ์ จิตผ่อง  บา้นเลขที่ 
203/3 หมู่ 5 ต.หัวฝาย 
จุดก่อสร้างที่ 2 วางท่อระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก เทียบเท่าชัน้ 3  
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 เมตร. 
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร. ยาว 
1.00 เมตร. ความสูงจากพืน้บอ่ถึงปาก
บ่อไม่น้อยกว่า 1.20  เมตร. จำนวน
รวม 3 บ่อพัก  ความยาวรวม 25 
เมตร.บริเวณลำเหมืองสาธารณะข้าง
บ้านนางขันคำ มณลีา  บ้านเลขที่ 
171/1 หมู่ 5 ต.หัวฝาย ไปตามลำ
เหมืองสาธารณะสิน้สุดบริเวณข้างบา้น
นางจนัทรา กองแก้ว บา้นเลขที ่
171/2 หมู่ 5 ต.หัวฝาย 

               

8 โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อขยายไหล่ทาง  
บ้านป่าผึ้ง หมู่ 5 

ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.50 – 
3.50 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. 
ความยาวรวม 190.00 เมตร. หรือมี
พื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 414.85 ตาราง
เมตร.  บ้านปา่ผึ้ง หมู่ 5  ต.หัวฝาย 
โดยแยกเป็น 2 จุดก่อสร้าง ดงันี้ 
จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 – 3.50 
เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. 
 

255,000 บ้านป่าผึ้ง  
หมู่ 5 

กองช่าง 
 

            

 

ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี     หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 126.00 เมตร. หรือมี

พื้นที่ไมน่้อยกว่า 262.90 ตาราง
เมตร. โดยเร่ิมต่อจากบริเวณบ้านนาง
สุนทร ณรงค์ชัยชาญ  บา้นเลขที่ 
190 หมู่ 5  ต.หัวฝาย ไปสิน้สดุบ้าน
นายลอย หลชีัย บา้นเลขที่ 5 หมู่ 5 
ต.หัวฝาย 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 เมตร. 
ความหนา 0.15 เมตร. ความยาว 
64.00 เมตร. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
121.70 ตารางเมตร. พร้อมงานเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 
0.15 เมตร. จำนวน 30.25 ตาราง
เมตร. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
151.95 ตารางเมตร. บริเวณข้าง
บ้านนายเลื่อน วงค์สุระประกิต  
บ้านเลขที่ 187/2 หมู่ 5  ต.หัวฝาย 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

        

9 โครงการก่อสร้างพื้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อขยายไหล่ทาง 
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง  
หมู่ 6 

ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ
ขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง 0.70 – 
2.90 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร. 
ความยาวรวม 266.00 เมตร. หรือมี
พื้นที่รวมไมน่้อยกว่า 412.25 
ตารางเมตร.  บ้านเหล่าปา่ผึง้ หมู่ 6  
ต.หัวฝายโดยแยกเปน็ 2 จุดก่อสร้าง 
ดังนี ้
 
 
 

208,000 บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 6 

กองช่าง             

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



  จุดก่อสร้างที่ 1 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 – 
2.90 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.    
ความยาว 139.00 เมตร. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 238.65 ตาราง
เมตร โดยเร่ิมจากบริเวณบ้านนาง
ไพริน อราอ ิ บ้านเลขที่ 2/4 หมู่ 6  
ต.หัวฝาย ไปสิ้นสุดบา้นนายสมศักดิ์  
ใจงาม บา้นเลขที่ 15/4 หมู่ 6  
ต.หัวฝาย 
จุดก่อสร้างที่ 2 ก่อสร้างพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 – 
2.40 เมตร. ความหนา 0.15 เมตร.    
ความยาว 127.00 เมตร. หรือมี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 173.60 ตาราง
เมตร. โดยเร่ิมจากบริเวณบ้านนาง
เจริญศร ีคะชา บ้านเลขที่ 1 หมู่ 6  
ต.หัวฝาย  ไปสิ้นสุดบริเวณบ้านนาง
นา ดบัร้อน บ้านเลขที่ 5/2 หมู ่6 
ต.หัวฝาย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

            

10 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 6   

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร. 
ความลึก 0.30 เมตร. (ความลึกรวม
ฝาปิด)  ความยาว 23.00 เมตร.  
บริเวณหน้าบา้นนางสมพัภ ขันตี 
บ้านเลขที่ 96/3 หมู่ 6 ต.หัวฝาย 
 

45,000 บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 6   

กองช่าง             
 
 
 
 
 
 
 

 

ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี     หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
11 โครงการวางท่อ

ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
บ้านดอนชัย หมู่ 7   

วางท่อระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็ก เทียบเท่าชั้น 3  ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 เมตร. 
พร้อมงานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร. ยาว 1.00 เมตร. ความสูง
จากพื้นบ่อถึงปากบ่อไมน่้อยกวา่ 
0.90  เมตร. จำนวน 19 บ่อพัก  
ความยาวรวม 174 เมตร.บริเวณ
ลำเหมืองสาธารณะข้างบ้าน
นางสาวบุญ กลีบใบ บา้นเลข 
257 หมู่ 7 ต.หัวฝาย      ไปตาม
ลำเหมืองสาธารณะสิน้สุดบริเวณ
ข้างบ้านนายสทุด บัวบาน 
บ้านเลขที่ 242 หมู่ 7 ต.หัวฝาย   
 

350,000 บ้านดอนชัย 
หมู่ 7 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องลม 
หมู่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร. ความ
หนา 0.15 เมตร. ความยาว 
169.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 507.00 ตารางเมตร.  
พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมปีกไหล่ทาง ความหนา 
0.15 เมตร. จำนวน 2.70 
ตารางเมตร. หรือมีพื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 509.70 ตารางเมตร. 
บ้านช่องลม หมู่ 8  ต.หัวฝาย  
โดยเร่ิมต่อจากถนนคอนกรีต 

314,000 บ้านช่องลม  
หมู่ 8 

กองช่าง             

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 
 

 
 

 

ที่สวนนางกุศล ดังดี  บา้นช่องลม 
หมู่ 8  ต.หัวฝาย ไปสิน้สุดบริเวณ
ที่นานางเยาวลักษณ์ มากมาย 
บ้านช่องลม หมู่ 8  ต.หัวฝาย 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

            

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
บ้านเหลา่เจริญ 
 หมู่ 9   

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร. ความ
หนา 0.15 เมตร. ความยาว 
130.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 650 ตารางเมตร.  
บ้านเหลา่เจริญ หมู่ 9  ต.หัวฝาย  
โดยเร่ิมต่อจากถนนคอนกรีต
บริเวณที่สวนนางน้อย ดวงจนัทร์  
บ้านเหลา่เจริญ หมู่ 9  ต.หัวฝาย        
ไปสิน้สุดบริเวณบ้านนายชยพล 
ดวงอินทร์ บา้นเลขที่ 14 หมู่ 9  
ต.หัวฝาย 
 

399,000 บ้านเหลา่เจริญ  
หมู่ 9 

กองช่าง             

14 
 

โครงการก่อสร้าง
ผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กก้ันตลิ่งพัง 
บ้านหัวฝาย หมู่ 10   

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.50 
เมตร.   (ความสูงไม่รวมฐาน
ราก) ผนังหนา 0.25 เมตร. 
ความยาว 35.00 เมตร.  
บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มานข้าง
ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวฝาย 
หมู่ 10 ต.หัวฝาย  
 

395,000
  

บ้านหัวฝาย 
หมู่ 10 

กองช่าง             

 
 
 



ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 
 
 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11   
 

 

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร. ความลึก 0.40 – 
0.60 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ)  
ความยาว 120.00 เมตร.  
โดยเร่ิมจากบ้านนายพิม ทนทาน 
บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ 11 
 ต.หัวฝาย  ไปเชื่อมต่อรางระบาย
น้ำบริเวณบ้านนายชาญ ไดด้ี 
บ้านเลขที่ 12/1 หมู่ 11  
ต.หัวฝาย 

234,000 
 
 

 

บ้านป่าผึ้ง 
หมู่ 11 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

16 
 
 

โครงการก่อสร้าง 
รางระบายนำ้
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านป่าผึ้ง หมู่ 11   

ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร. ความลึก 0.50 – 
0.70 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ)  
ความยาว 89.00 เมตร. โดยเร่ิม
จากบ้านนายประหยัด สวิง 
บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ 11 
ต.หัวฝาย ไปเชื่อมต่อรางระบาย
น้ำบริเวณบ้านนายเสน่ห์ ชะม้าย 
บ้านเลขที่ 11 หมู่ 11 
ต.หัวฝาย 

 
 

182,000 
 
 

บ้านป่าผึ้ง 
หมู่ 11 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

 
 
 

ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี     หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
17 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
บ้านเหล่าป่าผึ้ง 
หมู่ 12 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร. ความ
หนา 0.15 เมตร. ความยาว 
160.00 เมตร.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 560 ตารางเมตร.  
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 12ต.หัวฝาย
โดยจากข้างที่นานายปัน่ 
มากมาย  บา้นเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 
12  ต.หัวฝาย  ไปสิ้นสุดข้างทีน่า
นายสมบูรณ์ มีชัย  
บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง หมู่ 12  
ต.หัวฝาย 

383,000 
 
 

 

บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 12 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

18 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ผนังคอนกรีตเสริม
เหล็กก้ันตลิ่งพัง 
บ้านช่องลม  
หมู่ 13   

ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นตลิ่งพัง ความสูง 2.00 
เมตร.   (ความสูงไม่รวมฐาน
ราก) ผนังหนา 0.25 เมตร. 
ความยาว 35.00 เมตร.  
บริเวณตลิ่งลำห้วยแม่มานข้าง
บ้านนายชัยเลิศ ดอกจันทร์ 
บ้านเลขท่ี 155/2 หมู่ 13 ต.
หัวฝาย    ไปสิ้นสุดข้างบ้าน
นายปรีชา เตชะกาศ บ้านเลขที่ 
156 หมู่ 13 ต.หวัฝาย   
 

366,000 
 
 

บ้านช่องลม 
หมู่ 13 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

 
 
 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



19 
 
 

โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หัวฝาย 
บ้านเหล่าเจริญ 
หมู่ 9 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวฝาย  บ้านเหล่า
เจริญ หมู่ 9 ต.หัวฝายขนาดกว้าง 
5.00 เมตร. ยาว 12.00 เมตร. 
สูง 3.00 เมตร.  
 

450,000 
 
 

 

บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 9 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

20 
 
 

โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หัวฝาย  
บ้านเหล่าเจริญ  
หมู่ 9    

 

ปรับปรุงศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวฝาย ดังนี ้
1.ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค์ ขนาดกวา้ง 
12.00 เมตร. ยาว 18.50 
เมตร. สูง 6.00 เมตร. 
2.ก่อสร้างเวทีกลางแจ้ง ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร. ยาว 6.00 
เมตร. สูง 0.60 เมตร. 
3.ระบบไฟฟา้ส่องสว่างและปลัก๊
ไฟฟ้า 
4.รางรับน้ำฝนจากหลังคา ความ
ยาวรวมไมน่้อยกว่า 18.00 
เมตร. 
5.ปรับปรุงฝาปิดรางระบายน้ำ 
ความยาวรวม 30.00 เมตร. 

1,050,000 
 
 

บ้านเหลา่เจริญ 
หมู่ 9 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

 
 
 
 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 
 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณป่า
ช้าขี้หนอน 
บ้านเหล่าป่าผึ้ง 
หมู่ 12    
 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก    ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
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. ความยาว 28 
เมตร. พร้อมงานเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความหนา 0.15 
เมตร. จำนวน 13.35 ตาราง
เมตร.    หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า 97.35 ตารางเมตร. 
3.ก่อสร้างรางระบายนำ้คอนกรีต
เสริมเหล็กชนิดฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้างภายใน 
0.30 เมตร.ความลึก 0.30 – 
0.40 เมตร. (ความลึกรวมฝาปดิ) 
ความยาว 44 เมตร. 
 

700,000 
 
 

 

บ้านเหลา่ปา่ผึ้ง 
หมู่ 12 

 

กองช่าง 
 
 
 

            

 
 
 
 

แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 



2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
อาชีพและการมีงานทำ  

 
 

 

20,๐๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

2. โครงการฝึกอบรม
พัฒนาเกษตรตาม
แนวทางการเกษตร
แบบยั่งยืน 

จัดการฝึกอบรมพัฒนาเกษตร
ตามแนวทางการเกษตรแบบ
ยั่งยืน  
 

30,๐๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

 3. โครงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน 

จัดฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน 

50,๐๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

4. โครงการฝึกอบรม
เทคนิคและวิธี
เขียนโครงการและ
การรายงานผล
โครงการ 

ฝึกอบรมเทคนิคและวิธีเขียน
โครงการและการรายงานผล
โครงการ 

12,๐๐๐ อบต.หัวฝาย 
 

 

สำนักปลัด             

 
 

แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  



- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. โครงการฝึกอบรม
ศิลปะการจีบผ้า
และผูกผ้าประดับ
เวทีในงานพิธี 
ต่าง ๆ  

ฝึกอบรมศิลปะการจีบผ้าและผูก
ผ้าประดับเวทีในงานพิธี 
ต่าง ๆ 

36,๐๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

6. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพสาน
ตะกร้าจากเส้น
พลาสติกเพ่ือลด
การใช้ถุงพลาสติก 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสาน
ตะกรา้จากเส้นพลาสติกเพ่ือลด
การใช้ถุงพลาสติก 

36,7๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

7. โครงการฝึกอบรม
กฎหมายทั่วไป 
ประจำปี
งบประมาณ 
2563 

ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำบล
หัวฝาย 

15,0๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

8. โครงการฝึกอบรม
ชี้แจงให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนชุมชน 

ฝึกอบรมชี้แจงให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนชุมชน 

40,0๐๐ อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

 
แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  
- แผนงานการเกษตร 



 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

จัดการฝึกอบรมการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น  

 

30,๐๐๐ บาท 
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด             

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2563 
องค์การบรหิารส่วนตำบลหัวฝาย 

 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



 - แผนงานการศึกษา 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

 1,672,300  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

2. สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) 
ให้แก่โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อนมให้แก่โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

772,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

3. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

729,930  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

4. 
 
 
 
 

โครงการจัด
นิทรรศการและ
แสดงผลงาน
วิชาการ ศพด. 
อบต.หัวฝาย 

เพ่ือจัดนิทรรศการวิชาการของ
เด็กท่ีเรียนใน ศพด.อบต. 
หัวฝาย 

5,000 บาท 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
 

สำหรับที่อ่านหนังสือประจำ
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ ของ อบต.  
และสำหรับที่ทำการ  
อบต.หัวฝาย 

100,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

 
 

แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



- แผนงานการศึกษา 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. โครงการ
ทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษา
และการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มอบทุนการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาและการให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 100,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

7 อุดหนุนโรงเรียน
ช่องลม ตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
นกัเรียน ด้าน
ดนตรี นาฎศิลป์
และกีฬา 

อุดหนุนโรงเรียนช่องลม ตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานักเรียน ด้านดนตรี 
นาฎศิลป์และกีฬา 

20,000 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

8 อุดหนุนโรงเรียน
บ้านดอนชัย ตาม
โครงการอบรม
ทักษะพ้ืนฐาน
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย 
ตามโครงการอบรมทักษะ
พ้ืนฐานภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

36,400 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

 
 
- แผนงานการศึกษา 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



9 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเจริญ ตาม
โครงการค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษแบบ
เข้มสำหรับนักเรียน 
ชั้น ป.1-ป.6 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 
ตามโครงการค่ายวิชาการ
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับ
นักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 

30,000 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
ทุ่งเจริญ ตาม
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการออกกำลัง
กายโดยการว่ายน้ำ 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ 
ตามโครงการเสริมสร้างทักษะ
การออกกำลังกายโดยการว่าย
น้ำ 

15,000 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

11 อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านทุ่งเจริญ ตาม
โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการออกกำลัง
กายโดยการว่ายน้ำ 

อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านทุ่งเจริญ ตามโครงการ
เสริมสร้างทักษะการออกกำลัง
กายโดยการว่ายน้ำ 

15,000 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

12 อุดหนุนโรงเรียนวัด
ศรีดอก ตาม
โครงการค่ายพัฒนา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

อุดหนุนโรงเรียนวัดศรีดอก 
ตามโครงการค่ายพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

40,000 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
  
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ กิจกรรม (บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการแข่งขัน

กีฬาเปตอง เด็ก, 
เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยา
เสพติด 

จัดแข่งขันกีฬาเปตอง เด็ก, 
เยาวชนและประชาชนต้านภัย 
ยาเสพติด  

 32,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 7 คน เด็ก, 
เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัย 
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 
คน เด็ก, เยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด 

 60,๐๐0 
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ 
 

            

3 โครงการงาน
ประเพณีไหว้พระ
ธาตุช่อแฮ เมืองแพร่
แห่ตุงหลวง 

ร่วมเดินขบวนพร้อมขบวน
เครื่องสักการะ 

10,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

4 โครงการงานตาม
รอยพระยุคลบาท
ยาตรารวมพลัง
สามัคคีของดี 
สูงเม่น 

ร่วมเดินขบวนพร้อมขบวน
เครื่องสักการะ 

20,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

5 โครงการประเพณี
กิ๋นสลากหลวง 
 
 
 

ร่วมเดินขบวนพร้อมถวาย
เครื่องไทยทาน 

10,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



6 โครงการสืบสาน
ประเพณีถวายเทียน
จำนำพรรษา 

ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา 
เพ่ือนำไปถวายวัดในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

10,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

7 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง 

10,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

8 โครงการไหว้พระพุทธ
โกศัย ศิริชัยศากมนี 
พระคู่บ้านเมืองแพร่ 

ร่วมเดินขบวนพร้อมขบวน
เครื่องสักการะ 

10,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

9 โครงการนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอบรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

30,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
วัดช่องลม ตาม
โครงการประเพณีปิด
ทองพระวัดช่องลม 

อุดหนุนคณะกรรมการวัดช่อง
ลม ตามโครงการประเพณีปิด
ทองพระวัดช่องลม 

10,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

11 อุดหนุนคณะกรรมการ
วัดศรีดอก ตาม
โครงการประเพณีปิด
ทองพระพุทธรูปนั่งดิน
และนมัสการพระธาตุ
เจดีย์วัดศรีดอก 

อุดหนุนคณะกรรมการวัด
ศรีดอก ตามโครงการ
ประเพณีปิดทอง
พระพุทธรูปนั่งดินและ
นมัสการพระธาตุเจดีย์วัด
ศรีดอก 

10,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลำดับ    โครงการ/กิจกรรม 
 งบประมาณ สถานที่     หน่วยงาน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



  ที่ รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

(บาท) ดำเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลหัวฝาย 
ตามโครงการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบล
หัวฝาย 

อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน
ตำบลหัวฝาย ตามโครงการ
พัฒนาส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชนตำบลหัวฝาย 

15,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

13 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรมตำบล 
หัวฝาย ตาม
โครงการประเพณี
งานบุญบั้งไฟ ตำบล
หัวฝาย 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล 
หัวฝาย ตามโครงการประเพณี
งานบุญบั้งไฟ ตำบลหัวฝาย 

40,000  
 

อบต.หัวฝาย กองการศึกษาฯ             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 

 

ฝึกอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
ในสถานศึกษา 
 

20,000  

 

อบต.หัวฝาย ปภ.  

 

            

2. โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยแก่
ประชาชน 
 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยแก่ประชาชน 
 

10,000  

 

อบต.หัวฝาย 
 
 
  

ปภ.  

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนดำเนินงาน  ประจำปี 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 



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

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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  16,622,000  
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

2. จ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
คนพิการตาม
โครงการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อปท. 

จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 5,200,000  
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

3. จ่ายค่าเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ตาม
โครงการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อปท. 

จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000  
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

4. เงินสมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

100,000  อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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
รีบดำเนินการหาก
ไม่กระทำแล้วจะ
เกิดความเสียหาย
ต่อทางราชการ
หรือได้รับความ
เดือดร้อน 

จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน หรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน 
โดยส่วนรวมที่จำเป็นต้องรีบ
ดำเนินการหากไม่กระทำแล้ว
จะเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการหรือได้รับความ
เดือดร้อนจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มี
สาธารณภัยเกิดข้ึน  

250,439  
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนดำเนินงาน  ประจำปี ๒๕62 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 



5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
สำหรับ คณะ
ผู้บริหาร , ส,อบต.,  
พนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง 

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับ 
คณะผู้บริหาร , ส,อบต., 
พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

200,000  
 

 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

2. จ้างที่ปรึกษา เพื่อ
ศึกษาวิจัย 
ประมวลผล
โครงการกิจกรรม
หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ  

จ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัย 
ประมวลผลโครงการกิจกรรม
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

30,000  
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

3. โครงการ
ดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และกิจกรรมอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
กับการเลือกตั้ง 

400,000  
 

อบต.หัวฝาย กองคลัง             

 
 
 
                                                                                                   

แบบ ผด.02/1 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนดำเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน  
จำนวน 3 ตัว 

 

เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 3 ตัว 
 

8,700  

 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด,  

 

            

2. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ
ขนาด 24,000 
บีทียู จำนวน 2 
เครื่อง 

เครื่องเครื่องปรับอากาศขนาด 
24,000 บีทียู  
จำนวน 1 เครื่อง 

32,400  

 
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 

กองคลัง 

 

            

3. จัดซื้อตู้เหล็กบาน
เลื่อน  
จำนวน 1 ตู ้
 

ตู้เหล็กบานเลื่อน  
จำนวน 1 ตู ้
 
 

5,000  

 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 

 

            

4. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
สำหรับงาน
สำนักงาน 
จำนวน 3 เครื่อง 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

66,000  

 

 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 

กองคลัง 

 

 

            

 
 
 
 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
จำนวน 1 เครื่อง 

 

เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง 

8,000  

 

อบต.หัวฝาย กองคลัง  

 

            

6. จัดซื้ออุปกรณ์
กระจายเสียง 
ขนาด 24 ช่อง  
จำนวน 1 เครื่อง 

อุปกรณ์กระจายเสียง ขนาด 
24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง 
 
 

6,000  

 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด  

 

            

 
 
 
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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. จัดซื้อไฟกระพริบ
จราจรพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 5 ตัว 

 

ไฟกระพริบจราจรพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 5 ตัว 
 

125,000  

 

อบต.หัวฝาย ปภ.  

 

            

 
 
 

 
 
 

 
แผนงานการศึกษา 



 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดซื้อเก้าอ้ี
สำนักงาน  
จำนวน 1 ตัว 

 

เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 1 ตัว 
 

2,900 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

2 จัดซื้อตู้ใส่แฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง 
จำนวน 1 ตู้ 

ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
จำนวน 1 ตู้ 

5,000 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

3 จัดซื้อชั้นวาง
รองเท้าเด็ก 
จำนวน 3 ตัว 

ชั้นวางรองเท้าเด็ก 
จำนวน 3 ตัว 

7,800 อบต.หัวฝาย กองการศึกษา  

 

            

 
  
 
แผนเคหะและชุมชน 

 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. จัดซื้อเครื่องอัด
อากาศ  
จำนวน 1 ตัว 

 

เครื่องอัดอากาศ  
จำนวน 1 ตัว 
 

66,000 อบต.หัวฝาย กองช่าง  

 

       
 
 

     

 
  

แผนดำเนินงาน  ประจำปี ๒๕63 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย 



6. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แผนงานสาธารณสุข 

 
ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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
น้ำยาสารเคมีพ่น
หมอกควัน  

จัดซื้อทรายเคมี 
(ทรายอะเบท) และน้ำยา
สารเคมีพ่นหมอกควัน  

    100,000 อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

2. จ้างเหมาแรงงาน
พ่นหมอกควัน
สารเคมีกำจัด
ยุงลาย 

จ้างเหมาแรงงานพ่นหมอก
ควันสารเคมีกำจัดยุงลาย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในตำบล 

100,000 อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

3. โครงการบริหาร
จัดการขยะต้นทาง 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
จัดการขยะต้นทาง 

50,000  
 

อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จัดกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

    20,000 อบต.หัวฝาย 
 
 

สำนักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

70,000 อบต.หัวฝาย 
 
 

สำนักปลัด 
 

            

6. โครงการอบรม
เสริมสร้างความ
ห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

ฝึกอบรม และให้ความรู้ด้าน
สุขภาพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ใน
พ้ืนที่ตำบลหัวฝาย 

30,000 อบต.หัวฝาย 
 
 

สำนักปลัด 
 

            

7. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านสำหรับการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
สำหรับการดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 

260,000 อบต.หัวฝาย 
 
 

สำนักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ    
  ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

    หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
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 

    30,000 อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

2. ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ทิ้ง
ขยะ 

 700,000 อบต.หัวฝาย สำนักปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


