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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 

 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2563 
------------------------ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม หรือได้รับ
แจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ            
ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น   
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ  2563  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2563  ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  
แนบท้ายประกาศนี ้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

    
              (นายจักริน  มงคล) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



ค าน า 
 

   เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 2๗ แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2563  โดยแสดงถึงรายละเอียด
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/บัญชีโครงการ/งบประมาณ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ่ ภายในปีงบประมาณ 2563  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน
ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและ
สังคม  การเมืองการบริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  ต่อไป 
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        องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ 
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ส่วนที่  1 
บทน า 

   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ 27 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้เสร็จภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง           
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการในการท างานกับหน่ วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะท าให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึน้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
  2.  เพ่ือก าหนดการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลา  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
  3.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4.  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  ที่จะด าเนินการจริง     
ในปีงบประมาณนั้น  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  5.  เพ่ือใช้เป็นเอกสารส าคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ให้มีความสะดวก   
และชัดเจนในการด าเนินการต่างๆ 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  
  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ  ตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินการ  ดังนี้   
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ         
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
  ข้อ 27  แผนด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น      

/การขยายเวลา... 
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  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นการ
จัดท าร่างแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63        
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  ในฐานะ
ประธานกรรมการจะให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ชี้แจงที่ประชุมพิจารณาข้อมูลที่จะจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน            
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ่  พิจารณาและมีมติให้น าข้อมูลนี้ไปจัดท าเป็นร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาต่อไป    
  แผนด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานและประเมินผล  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
  1.   เป็นแผนที่ออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน  (Action  plan) 
  2.  จัดท าหลังจากท่ีได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
  3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
  4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยใหญ่ เองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอ
แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงานแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทน า 
  ส่วนที่  2  บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือประกาศใช้  
การประกาศแผนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่  3 การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้  โดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้ 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน                                                                                      
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
                                                                                     
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                    
 
 
 
  
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                  
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
   1. การด าเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้  
   2. การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  เป็นไปตามเป้าหมายและ
 บรรลุวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้  
   3. สามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานได้ชัดเจน  
   4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
   5. ทราบถึงผลการด าเนินในแต่ละไตรมาส  
   6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
 คุ้มค่าและประหยัด  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการ/บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ ผ.01

จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ จ านวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงาน
ทีด่ าเนินการ โครงการทัง้หมด งบประมาณ งบประมาณทัง้หมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 9 18.75 1,776,800 16.04 กองช่าง

รวม 9 18.75 1,776,800 16.04 -
5.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเขม้แขง็
     5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 2.08 286,200 2.58 ส านักงานปลัด

รวม 1 2.08 286,200 2.58 -
รวมทัง้สิ้น 2 ยุทธศาสตร์ 10                    100.00 2,063,000.00   100.00
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บัญชสีรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่1/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศาสตร/์แผนงาน



                   
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการมคมนาคม)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองทรุดตัว ตอกเสาเข็มไม้ยูคา 452,000 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

ภายในต าบลหว้ยใหญ่ หมู่ที่ 1 - 6 ขนาด  Ø 4" - 5" 

ยาว 3.00 เมตร 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - จ านวน 1,392 ต้น

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 พร้อมถมดินซ่อมแซม

หน้าที่ 3  ล าดับที่  1 คันทางทรุดตัวจ านวน ไม่

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ น้อยกวา่ 711.09 ลบ.ม.

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ จ านวน 21 แหง่ 

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 (รายละเอียดแนบทา้ย

พฤษภาคม  2563 หน้าถัดไป)

452,000รวมเปน็เงนิ

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ ่ อ าเภอหนองบวั  จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ผด.02
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชีจ านวนโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2563

/1.รายละเอียด...



1. รายละเอียดแนบทา้ย โครงการซ่อมแซมถนนคันคลองทรุดตัวภายในต าบลหว้ยใหญ่ หมู่ที่ 1-6  ตอกเสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร 
1.1  บริเวณธนาคารน้ าใต้ดิน คันคลองวงัสะภา่ นานางสุนทร  พึ่งเสือ หมุ่ที่ 1  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  160 ต้น ถมดิน 149.60 ลบ.ม.
1.2  บริเวณนานายเกษม  รอดแจ่ม จุดที่ 1  หมู่ที่ 1  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  80 ต้น ถมดิน 39 ลบ.ม.
1.3  บริเวณนานายเกษม  รอดแจ่ม จุดที่ 2  หมู่ที่ 1  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  60 ต้น ถมดิน 23.55 ลบ.ม.
1.4  บริเวณคันคลองหนองหวาย บา้นายสมหมาย  นิยะบตุร  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  108 ต้น ถมดิน 90.99 ลบ.ม.
1.5  บริเวณคันทางข้ามนานายทองสุข  สุวรรณบตุร  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  68 ต้น ถมดิน 19.04 ลบ.ม.
1.6  บริเวณคันคลองหนองคล่อ นานายชาตรี  นัยวภิาค  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  44 ต้น ถมดิน 16.50 ลบ.ม.
1.7  บริเวฤณคันคลองหนองคล่อ  นานายเฉลิม  บ าเพญ็สุข  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  28 ต้น ถมดิน 8.96 ลบ.ม.
1.8  บริเวณคันคลองหนองคล่อ  นานายบญุธรรม  สุขสมัย  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  40 ต้น ถมดิน 14.00 ลบ.ม.
1.9  บริเวณคันคลองหนองคล่อ  นานายคะนอง  ครองชีพ  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  100 ต้น ถมดิน 37.50 ลบ.ม.
1.10 บริเวณคันคลองหนองคล่อ  บา้นนางสาวดี  แจ่มเกตุ  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  100 ต้น ถมดิน 18.75 ลบ.ม.
1.11 บริเวณคันคลองหนองคล่อ  บา้นนายประดิษฐ์  ดวงแก้ว  หมู่ที่ 2  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  80 ต้น ถมดิน 30.00 ลบ.ม.
1.12 บริเวณคันคลองหนองคล่อ  บา้นนายจรูญ  ปิ่นแก้ว  หมู่ที่ 3  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  80 ต้น ถมดิน 30.40 ลบ.ม.
1.13 บริเวณคันคลองหนองคล่อ บา้นนายเตียง  พฒุทอง  หมู่ที่ 3  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  20 ต้น ถมดิน 5.60 ลบ.ม.
1.14 บริเวณคันคลองหนองคล่อ บา้นนางสัมฤทธิ ์ หทัยัง  หมู่ที่ 3  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  32 ต้น ถมดิน 9.86 ลบ.ม.
1.15 บริเวณคันคลองหนองคล่อใต้ บริเวณนานางบาง  แก้วภาพ หมู่ที่ 3  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  40 ต้น ถมดิน 12.70 ลบ.ม.
1.16 บริเวณคันคลองหว้ยเขียง บริเวณนานายน้อย  เกิดสุข  หมู่ที่ 4  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  64 ต้น ถมดิน 70.40 ลบ.ม.
1.17 บริเวณคันคลองไผ่ขาด บริเวณบา้นนายอ่ า  สุยะนา  หมู่ที่ 5  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  44 ต้น ถมดิน 12.32 ลบ.ม.
1.18 บริเวณคันคลองไผ่ขาด บริเวณบา้นนายสมจิตร  พวงดินนา  หมู่ที่ 5  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  64 ต้น ถมดิน 17.92 ลบ.ม.
1.19 บริเวณคันคลองหว้ยใหญ่ ซอยบา้นนายอัมพร  โอปนั  หมู่ที่ 6  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  40 ต้น ถมดิน 28.20 ลบ.ม.
1.20 บริเวณคันคลองหว้ยใหญ่ บา้นนายอุทยั  ทาประดิษฐ์ จุดที่ 1  หมู่ที่ 6  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  40 ต้น ถมดิน 11.20 ลบ.ม.
1.21 บริเวณคันคลองหว้ยใหญ่ บา้นนายอุทยั  ทาประดิษฐ์ จุดที่ 2  หมู่ที่ 6  เสาเข็มไม้ยูคา ขนาด Ø 4" - 5" ยาว 3.00 เมตร จ านวน  100 ต้น ถมดิน 65.50 ลบ.ม.
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1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 ก่อสร้างรางน้ า คสล.เข้าสระประปา ก่อสร้างรางระบายน้ า 432,000 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

หนองคล่อ หมู่ที่ 3 คสล.รูปตัวยูไม่มีฝาปดิ

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ความยาว 264 เมตร

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 พร้อมบอ่พกัน้ า คสล. 

หน้าที่ 5  ล าดับที่  2 ขนาด 1.00x1.00 ม.

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ จ านวน 3 บอ่

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 

พฤษภาคม  2563

432,000รวมเปน็เงนิ
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 1 ติดต้ังไฟฟา้พลังงาน 145,000 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล์)

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาดเสาเหล็กกล่อง

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 กัลวาไนท ์ขนาด

หน้าที่ 6  ล าดับที่  3 4"x4" สูง 5.00 เมตร

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (LED) ขนาด 200 วตัต์

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 จ านวน  15 แหง่  ดังนี้ 1. บริเวณบา้นนายประสิทธิ ์ จันทะเรียน  2. บริเวณบา้น น.ส. แอน  ขันทา้ว  3. บริเวณบา้นนายไพรยุติ  ฉิมพาลี

พฤษภาคม  2563 4. บริเวณบา้นนางสาวกวย  ฉิมพาลี  5. บริเวณบา้นนายสนุ่น  น้อยรัศมี  6. บริเวณที่นายจ ารัส  อุชะกะ

7. บริเวณบา้นนายเล็ก  ขันทา้ว  8.. บริเวณนานายมานิตย์  วนัทอง 9. บริเวณวดัหนองแก้ว 1

10. บริเวณวดัหนองแก้ว 2    11. บริเวณวดัหนองแก้ว 3    12. บริเวณลานตากข้าววดัหนองแก้ว 1

13. บริเวณลานตากข้าววดัหนองแก้ว 2   14. บริเวณบา้นนางสาวสุนีย์  ค าหลง  15. บริเวณบา้นนางทเุรียน  คงทน

145,000

-9-

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมเปน็เงนิ



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 2 ติดต้ังไฟฟา้พลังงาน 135,000 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล์)

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาดเสาเหล็กกล่อง

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 กัลวาไนท ์ขนาด

หน้าที่ 7  ล าดับที่  4 4"x4" สูง 5.00 เมตร

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (LED) ขนาด 200 วตัต์

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 จ านวน  14 แหง่  ดังนี้

พฤษภาคม  2563

135,000

-10-

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

รวมเปน็เงนิ

4. บริเวณบา้นนางรวม  วนัวนิัย  5. บริเวณบา้น น.ส. ดี  แจ่มเกตุ  6. บริเวณบา้นนายเงิน  นัยวภิาค 

7. บริเวณบา้นนายเฉลิม  บ าเพญ็สุข  8. บริเวณบา้นนายฟ ู สุขสมัย  9. บริเวณบา้นนางหลอด  บ าเพญ็สุข

10. บริเวณบา้นนางบญุเทยีม  คงเพชรศักด์ิ   11. บริเวณสามแยกวงัโพรง ซอย 1  12. บริเวณบา้นนายระนอง  ดวงแก้ว

1. บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 2 (1)  2. บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 2 (2)   3. บริเวณบา้นนายชไว  ใจเชื่อย

13. บริเวณบา้นนายประดิษฐ์  ดวงแก้ว  14. บริเวณบา้นนายระเบยีบ  โทนเง่า

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 3 ติดต้ังไฟฟา้พลังงาน 116,000 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล์)

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาดเสาเหล็กกล่อง

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 กัลวาไนท ์ขนาด

หน้าที่ 8  ล าดับที่  5 4"x4" สูง 5.00 เมตร

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (LED) ขนาด 200 วตัต์

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 จ านวน  12 แหง่  ดังนี้

พฤษภาคม  2563

116,000

1. บริเวณหน้าบา้นนางไอ่  เชี่ยวชาญ  2. บริเวณหน้าบา้นนางล ายวน  เชี่ยวชาญ  3. บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 3 (หนองคล่อเหนือ)

รวมเปน็เงนิ

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562

-11-

10. บริเวณนานายถนอม  สุดภกัดี  11. บริเวณหน้าบา้นนายเหมี่ยน  ศรีสมาน 12. บริเวณนานายวเิชษฐ์  ยนตศาสตร์

พ.ศ. 2563

4. บริเวณนา น.ส. สุรีรัตน์  จ่าจ ารูญ  5. บริเวณนานายพรมประทาน  จักร์ศรีรัตน์  6. บริเวณนานายวชิา  จันทร์แปน้ 

7. บริเวณหลังบา้นนายญวน  จักรศรีรัตน์  8. บริเวณหน้าบา้นนายสามเขตร์  หทัยัง  9. บริเวณหน้าบา้นนางมาลี  พฒุทอง



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 4 ติดต้ังไฟฟา้พลังงาน 232,000 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล์)

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาดเสาเหล็กกล่อง

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 กัลวาไนท ์ขนาด

หน้าที่ 9  ล าดับที่  6 4"x4" สูง 5.00 เมตร

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (LED) ขนาด 200 วตัต์

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 จ านวน  24 แหง่  ดังนี้

พฤษภาคม  2563 4.. บริเวณหน้าบา้นนางสายใจ  เขียวแพง  5. บริเวณนานายเช้า  ระก ามา  6. บริเวณหน้าบา้นนางฉลอม  สังข์แก้ว  

7. บริเวณบา้นนายสุรศักด์ิ  ทองดี  8. บริเวณบา้นนางไข่  สีทา  9. บริเวณหน้าบา้นนายไชยเชฐ  คล้ายแจ้ง 

10. บริเวณหน้าบา้นนางยอง  กลับมา  11. บริเวณหน้าบา้นนายกิ่งเค้ียว  แซ่เอี้ยว  12. บริเวณนานายบญุช่วย  แปน้สีทอง  

13. นายบา้นสามารถ  แตงอ่อนอ าไพ   14. บริเวณบา้นนายไพร  อินทรพนิิจ  15. บริเวณบา้นนางจ าลอง  จีนพณิ 

 16. บริเวณบา้นนายจ๊อด  สังข์แก้ว  17. บริเวณหน้าบา้น น.ส. แถม กล่ินสุคนธ ์ 18. บริเวณหน้าบา้นนายจเร  คุณโทถม  

19. บริเวณหน้าบา้นนางกิมเฮียง เกิดสุข  20. บริเวณบา้นนายสุเทพ  กล่ินสุคนธ ์ 21. บริเวณบา้นนายน้อย  เกิดสุข  

22. บริเวณบา้นนายวเิชียร  กวยเหม  23. บริเวณบา้น น.ส. เล็ก กันดี  24. บริเวณบา้น น.ส.วาสนา  ภมูรินทร์

232,000

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02

1. บริเวณนานางสาวสุข  สุขเกษม  2. บริเวณนานางส าเนียง ทองบญุ  3. บริเวณหน้าบา้นนายดอกดิน  บญุมา

รวมเปน็เงนิ

-12-



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 5 ติดต้ังไฟฟา้พลังงาน 125,600 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล์)

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาดเสาเหล็กกล่อง

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 กัลวาไนท ์ขนาด

หน้าที่ 10  ล าดับที่  7 4"x4" สูง 5.00 เมตร

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (LED) ขนาด 200 วตัต์

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 จ านวน  13 แหง่  ดังนี้

พฤษภาคม  2563

125,600

แบบ ผด.02

-13-

1. บริเวณหน้าบา้นนายสุรินทร์  หลวงทพิย์  2. บริเวณหน้าบา้นนางทองหอ่  โสภา  3.บริเวณหน้าบา้นนางอ่ า  ดวงสามี 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

4. บริเวณหน้าบา้นนายค าตัน  โสภา 5. บริเวณหน้าบา้นนางส าเภา  ผิวอ่อน  6. บริเวณหน้าบา้นนายละมัย  มีสวสัด์ิ  

7. บริเวณหน้าบา้นนางสมชื่อ  ดวงตา  8. บริเวณหน้าบา้นนางทองหล่อ  พรมมะลิหอม  9. บริเวณหน้าบา้นนางดาวเรือ  พรมมิน  

10. บริเวณหน้าบา้นนายเจริญ  หลวงทพิย์  11. บริเวณหน้าบา้นนายประเสริฐ  โอปนั  12. บริเวณนานางชิ้น  คูณค้ า  

13. บริเวณหน้าบา้นนางสาวสายบวั หลวงทพิย์

รวมเปน็เงนิ



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์  หมู่ที่ 6 ติดต้ังไฟฟา้พลังงาน 67,600 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

แสงอาทติย์ (โซล่าเซลล์)

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาดเสาเหล็กกล่อง

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 กัลวาไนท ์ขนาด

หน้าที่ 11  ล าดับที่  8 4"x4" สูง 5.00 เมตร

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ (LED) ขนาด 200 วตัต์

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 จ านวน  7 แหง่  ดังนี้ 1. บริเวณหน้าบา้นนายสมบญุ  ดวงสามี 2. บริเวณหน้าบา้นนายบญุจันทร์  ทาประดิษฐ์

พฤษภาคม  2563 3. บริเวณนานายสุภาพ  สุบนิตา (สามแยกบา้นเก่า) 4. บริเวณหน้าบา้นนางกาญจนา  พรมมิน

5. บริเวณหน้าบา้นสุภาพ  สุบนิตา 6. บริเวณหน้าบา้นนางเทยีม  ปล้ืมเย็น

7. บริเวณหน้าบา้นนายวเิชียร  หล้าเพง็

67,600รวมเปน็เงนิ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

-14-

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  (กลยุทธ์พัฒนาการสาธารณปูโภคและสาธารณปูการ)

แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟา้ถนน - การสาธารณูปโภค)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซ่อมแซมถนน คสล. 71,600 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

บริเวณส่ีแยกบา้นสระงามข้างบา้น กวา้ง 3.00 เมตร

นางสัมฤทธิ ์ ปาลกุล  หมู่ที่ 4 ยาว 46.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร  พื้นที่

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ไม่นอยกวา่ 138 ลบ.ม.

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 ไหล่ทางกวา้งข้างละ

หน้าที่ 15  ล าดับที่  12 0.20 เมตร  

- จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ หนา 0.10 เมตร

พ.ศ. 2563 ประชุมสภาฯ สมัยวสิามัญ

ที่ 1 คร้ังที่ 1/2563 เมื่อวนัที่  28 

พฤษภาคม  2563

71,600

1,776,800

พ.ศ. 2563

รวมเปน็เงนิ

แผนงานเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ  รวมเปน็เงนิ

พ.ศ. 2562

-15-

แบบ ผด.02



1.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป - การบริหารงานทั่วไป)

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสา จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้ารับ 286,200 อบต.หว้ยใหญ่ ส านักงานปลัด

ภยัภบิติัประจ าองค์กรปกครองส่วน การฝึกอบรมจ านวน 

ทอ้งถิ่น 50 คน/รุ่น ผู้สังเกตการณ์

จ านวน 10 คน/รุ่น

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563

หน้าที่ 15  ล าดับที่  12

286,200

286,200

2,063,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

-16-

รวมเปน็เงนิ

แผนงานบริหารงานทั่วไป รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ  รวมเปน็เงนิ

รวมทั้งสิ้น 2 ยุทธศาสตร์ 2 แผนงาน 10 โครงการ  รวมเปน็เงนิทั้งสิ้น



 
 
 
 
 
 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 36,000 อบต.หว้ยใหญ่ ส านักงานปลัด

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน แบบแยกส่วน (ราคารวม

ขนาด 26,000 บทียีู ค่าติดต้ัง) แบบแขวน 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาด 26,000 บทียีู

2565)  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 

หน้าที่ 21  ล าดับที่  1 36,000 บาท (จัดซ้ือตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 211,500 อบต.หว้ยใหญ่ ส านักงานปลัด

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน แบบแยกส่วน (ราคารวม (โรงเรียน

ขนาด 32,000 บทียีู ค่าติดต้ัง) แบบแขวน อนุบาล

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาด 32,000 บทียีู หว้ยใหญ่)

2565)  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 จ านวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 

หน้าที่ 21  ล าดับที่  1 42,300 บาท (จัดซ้ือตาม

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์)

247,500

แบบ ผด.02/1

ที่

แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2563

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จ านวน 2 รายการ

ครุภณัฑ์
พ.ศ. 2562
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บญัชีจ านวนครุภณัฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 1/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยใหญ ่ อ าเภอหนองบวั  จังหวัดนครสวรรค์



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ข้อแยกตัววายทองเหลืองมีวาล์วเปดิ - ปดิ จัดซ้ือข้อแยกตัววาย 9,000 อบต.หว้ยใหญ่ ส านักงานปลัด

ขนาด 2.5x1.5x1.5 นิ้ว ทองเหลืองมีวาล์วเปดิ - ปดิ

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ขนาด 2.5x1.5x1.5 นิ้ว

2565)  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 

หน้าที่ 23  ล าดับที่  8 9,000 บาท (จัดซ้ือตาม

ราคาทอ้งถิ่นฯ)

2 สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยางไนไตรล์พร้อม จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง 22,000 อบต.หว้ยใหญ่ ส านักงานปลัด

ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ชนิดยางไนไตรล์พร้อมข้อต่อ

ความยาว 20 ม. สวมเร็วทองเหลือง ขนาด

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 1.5 นิ้ว ความยาว 20. ม. 

2565)  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 จ านวน 2 เส้น ๆ ละ

หน้าที่ 24  ล าดับที่  9 11,000 บาท 

(จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่นฯ)

พ.ศ. 2562

/แผนงานรักษา...

พ.ศ. 2563
ครุภณัฑ์

แบบ ผด.02/1

ที่

แผนงานรักษาความสงบภายใน

-18-



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 หวัฉีดดับเพลิงชนิดปรับฝอย จัดซ้ือหวัฉีดดับเพลิงชนิด 38,000 อบต.หว้ยใหญ่ ส านักงานปลัด

ขนาด 1.5 นิ้ว สามารถปรับอัตราการ ปรับฝอย ขนาด 1.5 นิ้ว

ไหลของน้ าได้ 4 จังหวะ สามารถปรับอัตราการไหล

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - ของน้ าได้ 4 จังหวะ

2565)  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 จ านวน 2 หวั ๆ ละ 

หน้าที่ 24  ล าดับที่  10 19,000 บาท

(จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่นฯ) 

69,000

ที่ ครุภณัฑ์

แบบ ผด.02/1
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พ.ศ. 2563

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน  3  รายการ

พ.ศ. 2562

แผนงานรักษาความสงบภายใน



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก (Inkjet printer) จัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 6,300 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

ส าหรับกระดาษ ขนาด A3 (Inkjet printer) ส าหรับ

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - กระดาษ A3 จ านวน

2565)  เพิ่มเติม  คร้ังที่ 1/2563 1 เคร่ือง ราคา 6,300 บาท

หน้าที่ 25  ล าดับที่  11 (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคาฯ

กระทรวงดิจิทลัฯ ก าหนด)

2 โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จัดซ้ือโต๊ะท างานพร้อม 7,500 อบต.หว้ยใหญ่ กองช่าง

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ

2565)  หน้าที่  170  ล าดับที่  40 7,500 บาท  

(จัดซ้ือตามราคาทอ้งถิ่นฯ) 

13,800
330,300

แผนงานเคหะและชุมชน

ครุภณัฑ์ทั้งหมดรวม 3 แผนงาน  7 รายการ  เปน็เงนิทั้งสิ้น
รวมแผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน 2  รายการ

แบบ ผด.02/1

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ที่ ครุภณัฑ์
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


