
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แผนการดำเนินงาน 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ ่

อำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค ์
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5687 9040 

 
 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 
------------------------ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว ่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายเงิน
สะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น   
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564  เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2564  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 

    
              (นายจักริน  มงคล) 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



คำนำ 
 

   เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 2๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  “การขยายเวลาการ
จัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จึงได้จัดทำ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  โดยแสดงถึงรายละเอียดบัญชีสรุปจำนวนโครงการ/
บัญชีโครงการ/งบประมาณ ที ่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ภายใน
ปีงบประมาณ 2563  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม  การเมืองการ
บริหารการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ประกอบกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  ต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทนำ 

   
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนการ
ดำเนินงานให้เสร็จภายในสามสิบวัน  นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง           
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการในการทำงานกับหน่ วยงานและการจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจะทำให้เกิดการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความ
สะดวกมากขึน้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
  1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร 
  2.  เพ่ือกำหนดการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับห้วงเวลา  มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 
  3.  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 4.  เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  ที่จะดำเนินการจริง     
ในปีงบประมาณนั้น  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5.  เพ่ือใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  ให้มีความสะดวก   
และชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ 

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ๒๕61  
  ข้อ  ๒๖  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการ  ตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการ
ดำเนินการ  ดังนี้   
  (๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ         
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
  (๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน   
  ข้อ 27  แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ นั้น      

/การขยายเวลา... 



- 2 - 
 

  การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นการ
จัดทำร่างแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64        
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่   ในฐานะ
ประธานกรรมการจะให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ชี้แจงที่ประชุมพิจารณาข้อมูลที่จะจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน            
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยใหญ่  พิจารณาและมีมติให้นำข้อมูลนี้ไปจัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาต่อไป    
  แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและประเมินผล  
ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 
  1.   เป็นแผนที่ออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินงาน  (Action  plan) 
  2.  จัดทำหลังจากท่ีได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
  3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึง
การดำเนินงานจริง 
  4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยใหญ่ เองและโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือกิ่งอำเภอ
แบบบูรณาการ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผน  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทนำ 
  ส่วนที่  2  บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือประกาศใช้  
การประกาศแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่  3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
    คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2564  
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และประกาศใช้  โดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถ
ตรวจสอบได ้
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ขั้นตอนการจดัทำแผนการดำเนนิงานขา้งต้นสามารถเขยีนเปน็แผนภมูิไดด้ังนี ้ 
 
 
 

คณะกรรมการสนับสนุน                                                                                      
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
                                                                                     
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                    
 
 
 
  
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น                                                                                  
 
 
 
 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
   1. การดำเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางท่ีวางไว้  
   2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่  เป็นไปตามเป้าหมายและ
 บรรลุวัตถปุระสงค์ท่ีตั้งไว้  
   3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน  
   4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  
   5. ทราบถึงผลการดำเนินในแต่ละไตรมาส  
   6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจริง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
 คุ้มค่าและประหยัด  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ.07

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 3 6.25 389,000 3.51 กองช่าง

รวม 3 6.25 389,000 3.51 -

แบบ ผ.07
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก
2.  ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
     แผนงาน...... - - - - -

รวม - - - - -
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บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยใหญ่  อ ำเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน



แบบ ผ.07
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก
3  ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
    3.1  แผนงานการศึกษา 6 12.50 2,376,700 21.45 ส านักงานปลัด

    3.2  แผนงานสาธารณสุข 4 8.33 168,000 1.52 ส านักงานปลัด

    3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 2.08 30,000 0.27 ส านักงานปลัด

    3.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 8.33 65,500 0.59 ส านักงานปลัด

    3.5  แผนงานงบกลาง 3 6.25 5,868,000 52.97 ส านักงานปลัด

รวม 18 37.50 8,508,200 76.80 -

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

4.  ยุทธศำสตร์อนุรักษ์และสืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม 
     ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน และปรำชญ์ชำวบ้ำน
     4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 8.33 16,000 0.14 ส านักงานปลัด

     4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 10.42 168,000 1.52 ส านักงานปลัด

รวม 9 18.75 184,000 1.66 -

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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แบบ ผ.07
จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน

ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก
5.  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงสังคมเข้มแข็ง
     5.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 12.50 974,450 8.80 ส านักงานปลัด

รวม 6 12.50 974,450 8.80 -

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

6.  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
     ส่ิงแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน
     6.1  แผนงานการเกษตร 2 4.17 14,500 0.13 ส านักงานปลัด

รวม 2 4.17 14,500 0.13

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

7.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงธรรมำภิบำลและกำรบริหำรกิจกำร
     บ้ำนเมืองท่ีดี
     7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 4 8.33 513,000 4.63 ส านักงานปลัด

รวม 4 8.33 513,000 4.63
รวมท้ังส้ิน  42  โครงกำร  คิดเป็นเงิน  10,583,150.- บำท 42                    82.35 10,583,150.00 100.00

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
กิจกรรมและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกริมคลอง ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย 146,000 อบต.ห้วยใหญ่ กองช่าง

วังสะภ่า (สายใต้) คันคลองวังสะภ่า (สายใต้)

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - หมู่ท่ี 2 โดยการลงหินคลุก

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563 พร้อมปรับเกล่ียขนาด

หน้าท่ี 13  ล าดับท่ี  10 กว้าง 3.00 เมตร

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 73 ยาว 980 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ท่ี อบต. ก าหนด

-8-

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ผด.02

มีต่อ...



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

2 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย 124,000 อบต.ห้วยใหญ่ กองช่าง

บ้านห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 1 บ้านห้วยใหญ่ หมู่ท่ี 1 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - โดยการลงหินคลุกพร้อม

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563 ปรับเกล่ียขนาด

หน้าท่ี 12  ล าดับท่ี  9 กว้าง 3.00 เมตร 

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 73 ยาว 830 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

หรือปริมาตรหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 249 ลบ.ม.

ตามรูปแบบและรายการ

ท่ี อบต. ก าหนด

พ.ศ. 2564
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มีต่อ...

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563



1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

3 โครงการลงหินคลุกบริเวณแยกทางหลวง ลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย 119,000 อบต.ห้วยใหญ่ กองช่าง

225 หน้าวัดหนองแก้ว - สระน  า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร

สาธารณะ  หมู่ท่ี 1 ยาว 800 เมตร

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร  

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563 หรือปริมาตรหินคลุก

หน้าท่ี 14  ล าดับท่ี  11 ไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

- ตามข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 74 ตามรูปแบบและรายการ

ท่ี อบต. ก าหนด

389,000

389,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ินจ านวน  1  แผนงาน  3  โครงการ  เป็นเงิน
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แบบ ผด.02

แผนงานเคหะและชุมชน  จ านวน  3  โครงการ  เป็นเงิน



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน จัดท าโครงการปรับปรุง 170,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

อนุบาลห้วยใหญ่/ศพด.ต าบลห้วยใหญ่ ภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ห้วยใหญ่ โดยการท าการ

2565)  หน้าท่ี 99  ล าดับท่ี  5 ปลูกหญ้านวลน้อย พ้ืนท่ี

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 57 ไม่น้อยกว่า 1,354 ตร.ม.

และปลูกไม้ดัด  จ านวน

10 ต้น และจัดสวน

พร้อมดูแลหลังการปลูก

1 เดือน ตามรูปแบบและ

รายการท่ี อบต.ก าหนด

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

2 โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต อุดหนุนงบประมาณ ให้กับ 40,000 โรงเรียน ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - โรงเรียนสระงาม ตาม สระงาม

2565)  หน้าท่ี 111  ล าดับท่ี  38 โครงการค่ายพัฒนาทักษะ

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 58 ชีวิตนักเรียนระดับมัธยม

ศึกษาตอนต้นเพ่ือป้องกัน

ยาเสพติด

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 548,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

สถานศึกษา บริหารสถานศึกษาให้กับ

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล

2565)  หน้าท่ี 111  ล าดับท่ี  37 ห้วยใหญ่ และโรงเรียน

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 59 - 61 อนุบาลห้วยใหญ่  

17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับอนุบาลศึกษา

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

-12-

17  รายการ  ดังน้ี  1. ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 3. ค่าหนังสือเรียน ศพด.  4. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน ศพด. 

5. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ศพด. 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  7. ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ 8. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

9. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่  10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสุมดโรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่ 11. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่  12. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (อนุบาลห้วยใหญ่) 13. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ระดับอนุบาลศึกษา

14. ค่าหนังสือเรียน ระดับอนุบาลศึกษา 15. ค่าเคร่ืองอุปกรณ์การเรียน ระดับอนุบาลศึกษา  16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ระดับอนุบาลศึกษา



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

4 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) จัดหาอาหารเสริม (นม) 578,700 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ให้กับนักเรียนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ให้กับนักเรียนโรงเรียน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ในเขตพ้ืนท่ี จ านวน 4 แห่ง

2565)  หน้าท่ี 99  ล าดับท่ี 4 1. โรงเรียนสระงาม  

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 61 - 62 2. โรงเรียนบ้านวังโพรง   

3. โรงเรียนอนุบาลห้วยใหญ่   

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลห้วยใหญ่

5 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ 240,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ัน ป.6 จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

(โรงเรียนบ้านวังโพรง) ส าหรับเด็กนักเรียนช้ัน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - อนุบาล และเด็ก 

2565)  หน้าท่ี 109  ล าดับท่ี 32 ป.1 - ป.6

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 62

-13-

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ 800,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

นักเรียนช้ันอนุบาล - ช้ัน ป.6 จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน

(โรงเรียนสระงาม) ส าหรับเด็กนักเรียนช้ัน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - อนุบาล และเด็ก 

2565)  หน้าท่ี 109  ล าดับท่ี 31 ป.1 - ป.6

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 63

2,376,700

มีต่อ...

แผนงานการศึกษา  จ านวน  6  โครงการ  รวมเป็นเงิน

-14-

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน จัดท าโครงการจ้างเหมา 6,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม

ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ คนปลอดภัย จากโรคพิษ

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

วรขัตติยราชนารี ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า

2565)  หน้าท่ี 117  ล าดับท่ี 10 จุฬาภรณ วลัยลักษณ์

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 64 อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สว่างควัฒนวรขัติยราชนารี

2 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการ จัดท าโครงการรณรงค์และ 2,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

คัดแยกขยะในครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ในครัวเรือน โดยการ

2565)  หน้าท่ี 115  ล าดับท่ี 5 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 65 ความเข้าใจในการคัดแยก

ขยะจากแหล่งก าเนิด

-15-

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค 40,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน คนปลอดภัยจากโรคพิษ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง สุนัขบ้าฯ โดยการจัดซ้ือ

เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัคร วัคซีนและ อุปกรณ์การฉีด

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วัคซีนเพ่ือป้องกันและ

วรขัติยราชนารี ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มี

2565)  หน้าท่ี 117  ล าดับท่ี 11 เจ้าของในพ้ืนท่ีต าบล

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 65 ห้วยใหญ่

4 โครงการด าเนินงานตามแนวทาง อุดหนุนงบประมาณให้ 120,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

พระราชด าริด้านสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - หมู่ท่ี 1 - 6 เพ่ือด าเนิน

2565)  หน้าท่ี 114  ล าดับท่ี 1 โครงการด าเนินงานตาม

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 66 แนวทางพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข หมู่บ้านละ 

20,000 บาท

168,000

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02

แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  4  โครงการ  รวมเป็นเงิน



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการจัดจ้างงานนักเรียนนักศึกษา จัดจ้างนักเรียนนักศึกษา 30,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ในระหว่างปิดภาคเรียน ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - เพ่ือแก้ไขปัญหาความ

2565)  หน้าท่ี 120  ล าดับท่ี  6 ยากจน ใช้เวลาว่างให้เกิด

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 67 ประโยชน์ และส่งเสริมให้

นักเรียนนักศึกษามีรายได้

ลดภาระค่าใช้จ่ายของ

ผู้ปกครอง โดยจ่ายเป็น

ค่าจ้างรายวัน

30,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แผนงานสังคมสังเคราะห์  จ านวน  1  โครงการ  เป็นเงิน



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดท าโครงการพัฒนา 32,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ต าบลห้วยใหญ่ คุณภาพชีวิตให้กับผู้สูง

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - อายุต าบลห้วยใหญ่

2565)  หน้าท่ี 119 ล าดับท่ี  1

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 76

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี จัดท าโครงการพัฒนา 20,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ต าบลห้วยใหญ่ คุณภาพชีวิตให้กับสตรี

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ต าบลห้วยใหญ่

2565)  หน้าท่ี 120 ล าดับท่ี  5

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 76 - 77

3 โครงการเฝ้าระวัง/ป้องกันและแก้ไข จัดท าโครงการป้องกันและ 3,500 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - โดยการรณรงค์และ

2565)  หน้าท่ี 133 ล าดับท่ี  12 ประชาสัมพันธ์โทษและ

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 78 ผลเสียของยาเสพติดใน

รูปแบบต่าง ๆ
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563



3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อุดหนุนงบประมาณให้ 10,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ยาเสพติด ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - หนองบัวเพ่ือเป็นค่าใช่จ่าย

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2562 โครงการป้องกันและ

หน้าท่ี 5  ล าดับท่ี  1 แก้ไขปัญหายาเสพติด

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 78 ตามนโยบายของรัฐบาล

65,500

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  4  โครงการ  รวมเป็นเงิน
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3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 4,850,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ตามโครงการสร้างหลัก

2565)  หน้าท่ี 122 ล าดับท่ี  1 ประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ

- ตามข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 85 ท่ีมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ข้ึนไป ในต าบลห้วยใหญ่

2 เบ้ืยยังชีพคนพิการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 1,000,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ตามโครงการสนับสนุน

2565)  หน้าท่ี 122 ล าดับท่ี  2 เสริมสร้างสวัสดิการทาง

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 85 สังคมให้แก่คนพิการและ

ทุพพลภาพในพ้ืนท่ีต าบล

ห้วยใหญ่

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายค่าใช้จ่ายในการ 18,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - สงเคราะห์ผู้ติดเช้ือเอดส์

2565)  หน้าท่ี 122 ล าดับท่ี  3 ในพ้ืนท่ีต าบลห้วยใหญ่

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 85

5,868,000
8,508,200รวมท้ังส้ินจ านวน 5  แผนงาน  18  โครงการ  เป็นเงิน
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แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงานงบกลาง  รวม 3 โครงการ  เป็นเงิน



4.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนงบประมาณ 4,000 อ าเภอหนองบัว ท่ีท าการ

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้ท่ีท าการปกครอง ปกครอง

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล อ าเภอหนองบัว อ าเภอหนองบัว

ลักษณ พระบรมราชินี 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

2565) เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1/2562

หน้าท่ี 16  ล าดับท่ี 13

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 45

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนงบประมาณ 4,000 อ าเภอหนองบัว ท่ีท าการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี ให้ท่ีท าการปกครอง ปกครอง

นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ าเภอหนองบัว อ าเภอหนองบัว

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

2565) เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1/2562

หน้าท่ี 14  ล าดับท่ี 11

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 45
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บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

3 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคล้าย สนับสนุนงบประมาณ 4,000 อ าเภอหนองบัว ท่ีท าการ

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรม ให้ท่ีท าการปกครอง ปกครอง

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช อ าเภอหนองบัว อ าเภอหนองบัว

มหาราช บรมนาถบพิตร 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2562

หน้าท่ี 4  ล าดับท่ี 1

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 45

4 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สนับสนุนงบประมาณ 4,000 อ าเภอหนองบัว ท่ีท าการ

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ให้ท่ีท าการปกครอง ปกครอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ าเภอหนองบัว อ าเภอหนองบัว

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

2565) เปล่ียนแปลง  คร้ังท่ี 1/2562

หน้าท่ี 15  ล าดับท่ี 12

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 46

16,000

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน 4 โครงการ  เป็นเงิน  



4.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จัดท าโครงการเพ่ือส่ง 55,000 อบต.ห้วยร่วม ส านักงานปลัด

กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์ โดย

2565)  หน้าท่ี 124  ล าดับท่ี  5 มีประชาชนต าบลห้วยใหญ่ 

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 79 เข้าร่วมการแข่งขันด้วย

2 โครงการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จัดท าโครงการส่งทีมเข้า 55,000 อ าเภอหนองบัว ส านักงานปลัด

ประเพณี กีฬา "สิรินธรคัพ" ร่วมการแข่งขันกีฬา

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ประเพณี กีฬา "สิรินธรคัพ"

2565)  หน้าท่ี 124  ล าดับท่ี  3 คร้ังท่ี 39

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 79

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อุดหนุนงบประมาณให้ 25,000 อ าเภอหนองบัว ส านักงานปลัด

ประเพณี  "สิรินธรคัพ" ท่ีท าการปกครองอ าเภอ

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - หนองบัว เพ่ือด าเนินโครง

2565)  หน้าท่ี 124  ล าดับท่ี  4 การแข่งขันฟุตบอล

- ตามข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 80 ประเพณี " สิรินธรคัพ" 

คร้ังท่ี 39 ประจ าปีงบ

ประมาณ  พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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4.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

4 โครงการจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ จัดท าโครงการจัดงาน 3,000 วัดหนองแก้ว ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ และวัดสระงาม

2565)  หน้าท่ี 125  ล าดับท่ี  7 โดยการจ่ายเป็นค่าวัสดุ

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 81 ส าหรับการกวนข้าวทิพย์

5 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดท าโครงการจัดงาน 30,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ประเพณีสงกรานต์ ซ่ึงมี

2565)  หน้าท่ี 125  ล าดับท่ี  8 ผู้สูงอายุต าบลห้วยใหญ่

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 81 ประชาขน ผู้น าชุมชน

ส่วนราชการ  ผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าท่ี

ของ อบต. ห้วยใหญ่

เข้าร่วม

168,000
184,000รวมท้ังส้ินจ านวน 2  แผนงาน  9  โครงการ  เป็นเงิน

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการจ านวน 5 โครงการ  เป็นเงิน  
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แบบ ผด.02



5.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง จัดโครงการป้องกันและ 7,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - เทศกาลปีใหม่ 2564

2565)  หน้าท่ี 128  ล าดับท่ี  2

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 52

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง จัดโครงการป้องกันและ 7,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

เทศกาลสงกรานต์ ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - เทศกาลสงกรานต์ 2564

2565)  หน้าท่ี 129  ล าดับท่ี  3

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 52

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

-25-

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์



5.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

3 โครงการรณรงค์ให้ความรู้ด้านการ จัดโครงการรณรงค์ให้ 20,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้ด้านการป้องกัน

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - และบรรเทาสาธารณภัย

2565)  หน้าท่ี 130 ล าดับท่ี  7 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 52 และความเข้าใจในการ

ป้องกันและระงับภัยต่าง ๆ

4 โครงการก่อสร้างป้าย อบต. พร้อมร้ัว ก่อสร้างร้ัวพร้อมป้าย 693,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

และประตูเข้า - ออก 2 ช่องทาง อบต.ห้วยใหญ่ 

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ยาว 84 เมตร  

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563 ตามรูปแบบและรายการ

หน้าท่ี 14 ล าดับท่ี  11 ท่ี อบต.ก าหนด

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 53

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แบบ ผด.02



5.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

5 โครงการทบทวนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ จัดโครงการทบทวนการฝึก 69,500 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

การจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ภัยพิบัติประจ าองค์กร

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563 ประจ าปีงบประมาณ

หน้าท่ี 17 ล าดับท่ี  2 พ.ศ. 2564

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 54

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จัดโครงการฝึกอบรม 177,950 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ทบทวนอาสาสมัคร

2565)  หน้าท่ี 131 ล าดับท่ี  8 ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 54 - 55 (อปพร.) ต าบลห้วยใหญ่

ตามโครงการ ฯ เพ่ือเพ่ิม

ทักษะความรู้ในด้านการ

ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยต่าง ๆ

974,450

974,450รวมท้ังส้ินจ านวน  1  แผนงาน  6  โครงการ  เป็นเงิน

แผนงานรักษาความสงบภายใน  จ านวน  6  โครงการ  รวมเป็นเงิน

-27-

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและ จัดท าโครงการปลูกต้นไม้ 10,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ลดภาวะโลกร้อน เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและลด

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ภาวะโลกร้อน

2565)  หน้าท่ี 135  ล าดับท่ี  1

- ตามข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 83

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ือง จัดท าโครงการฯ โดยการ 4,500 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

มาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - สมเด็จพระเทพรัตนราช

2565)  หน้าท่ี 136  ล าดับท่ี  4 สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 83 (อพ.สธ.)

14,500
14,500

แผนงานการเกษตร จ านวน  1  แผนงาน  2  โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน

แบบ ผด.02

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวมท้ังส้ิน จ านวน 1  แผนงาน  2  โครงการ  เป็นเงิน

-28-

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์



7.  ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 โครงการฝึกอบรม  และศึกษาดูงานคณะ จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานให้กับ 136,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

ผู้น ากลุ่มอาชีพ  พนักงานส่วนต าบล ฯ   อบต. ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม

ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา อาชีพ พนักงานส่วนต าบล ฯ

ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ข้าราชการครู บุคลากรทาง

หรือบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง การศึกษา  ลูกจ้างประจ า

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พนักงานจ้าง หรือบุคคลอ่ืน

2565)  หน้าท่ี 139  ล าดับท่ี  4 ท่ีเก่ียวข้อง

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 39

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ินและ จัดโครงการเลือกต้ังผู้บริหาร 355,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

สมาชิกสภาท้องถ่ิน ท้องถ่ินและสมาชิกสภา

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ท้องถ่ินขององค์การบริหาร

2565)  หน้าท่ี 144  ล าดับท่ี  16 ส่วนต าบลห้วยใหญ่ ตามท่ี

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 40 กฎหมายก าหนด

- 29 -

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. 2563



7.  ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกต้ัง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุน 7,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - การเลือกต้ังตามท่ีคณะ

2565)  หน้าท่ี 144  ล าดับท่ี  15 กรรมการการเลือกต้ัง

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 40 - 41 ก าหนด

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้ 15,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส านักงานปลัด

แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร ด้านกฎหมาย แก่ผู้บริหาร

ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหาร

พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน เยาวชน ส่วนต าบล  พนักงานส่วน

และประชาชนต าบลห้วยใหญ่ ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

- แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - ผู้น าชุมชน  เยาวชน และ

2565)  เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563  ประชาชนต าบลห้วยใหญ่

หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี  1

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 41

513,000
513,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป จ านวน  1  แผนงาน  1  โครงการ  เป็นเงินท้ังส้ิน
รวมท้ังส้ิน จ านวน 1  แผนงาน  4  โครงการ  เป็นเงิน

แบบ ผด.02

- 30 -

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



  
 
 
 
 
 

 บัญชีครุภัณฑ์ 
สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 

 
 



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน

ท่ีเกิดจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ 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.

1 รถบรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลแค็บ จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 814,000 อบต.ห้วยใหญ่ ส ำนักงำนปลัด

- ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - แบบดับเบ้ิลแค็บขนำด 1 ตัน

2565)  หน้าท่ี 169  ล าดับท่ี  37 ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต  ำกว่ำ

- ข้อบัญญัติฯ หน้าท่ี 44 2,400 ซีซี หรือก ำลังเครื อง

ยนต์สูงสุดไม่ต  ำกว่ำ 110 

กิโลวัตต์ ขับเคลื อน 2 ล้อ

จ ำนวน  1 คัน

(จัดซ้ือตำมบัญชีรำคำ

มำตรฐำนครุภัณฑ์ของ

ส ำนักงบประมำณ)

814,000

814,000

-31-

บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ส าหรับท่ีไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่  อ าเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์

ครุภัณฑ์ท้ังหมดรวม 1 แผนงาน  1 รายการ  เป็นเงินท้ังส้ิน

รวมเป็นเงิน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

พ.ศ. 2564

แบบ ผด.02/1

ท่ี ครุภัณฑ์
พ.ศ. 2563


