
๑ 
 

  

 ส่วนท่ี ๑ 
 

 
 
๑.  บทน า 

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  
๕  ข้อ  ๒๖  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (๑)  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  
ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๒  “แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณ
จากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการ
จัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”   

 

 ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  
ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  มี
วัตถุประสงค์ดังนี้   
 

๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
(๑)  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 

(๒)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ให้มีความชัดเจนใน
การปฏิบัติมากขึ้น 

(๓)  เพ่ือให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความ
สะดวก 

๓.  ขั้นตอนการ.. 

ที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงานที่มาของแผนการด าเนินงาน   



๒ 
 

  

๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ ๑  ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๒  ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน   
ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  

 

 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

 
“การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น”  
 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้ 

 
  ส่วนที ่ ๑ ที่มาของแผนการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

๑.  บทน า 
๒.  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
๓.  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

ส่วนที ่ ๒   บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 
๑.  บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)    
๒.  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)  
๓.  บัญชีสรุปครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑/๑) 
๔.  บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒/๑)  
 

 
 ขั้นตอนการจัดท า... 

 
 

 

แบบ ผด. ๐๑ 

แบบ ผด. ๐๑ 



๓ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  

 
๔.  ประโยชน์... 

 

รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการด าเนนิงาน 

ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการฯ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมภิาค  



๔ 
 

  

 
๔.  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

(๑)  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณของ อบต. มีความชัดเจนในการปฏิบัติมา
ขึ้นท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๒)  ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๓)  ใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลท าให้การติดตามและ

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวก  รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
(๔)  ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้

เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



๕ 
 

  

  
  

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 
 
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 

 
 
 

16 
 
 

 

 
 
 

17.98 

 
 
 

2,690,000 
 
 
 
 

 
 
 

12.05 

 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 

 

รวม 16 
 

17.98 2,690,000 
 

12.05   

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 



๖ 
 

  

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
 
2.1  แผนงานการศึกษา 
2.2  แผนงานสาธารณสุข 
2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
2.4  แผนงานงบกลาง 
2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
 

12 
         9 

1 
8 

11 

 
 

13.48 
10.11 
1.12 
8.99 

12.36 
 

 
 

2,960,752 
430,300 
20,000 

11,492,348 
335,000 

 
 

 
 

13.26 
1.92 
0.08 

51.50 
1.50 

 
 

กองการศึกษาฯ 
ส านักงานปลัด 

 
 
 
 

 
 

รวม 41 46.06 15,238,400 68.28  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๗ 
 

  

 
 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการ
วางแผน ส่งเสริมการลงทุน เกษตร  และการ
ท่องเท่ียว 
 
3.1  แผนงานการเกษตร 

 
 

 
 

4 

 
 

 
 

4.5 

 
 

 
 

120,000 

 
 

 
 

0.53 

 
 

 
 

ส านักงานปลัด 
 

รวม 4 4.5 120,000 0.53   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 

 
4 

 
 

 
 
 

4.5 

 
 
 

160,000 

 
 
 

0.71 

 
 
 

 ส านักงานปลัด 

รวม 4 
 

4.5 160,000 0.71   

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๘ 
 

  

 
 
 
                                                                                                  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

 
 

16 

 
 

17.98 

 
 

3,400,700 
 

 
 

15.24 

 
 

กองช่าง 
 

รวม 16 17.98 3,400,700 
 

15.24  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  แผนงานเกษตร 
6.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

2 
1 

 
 

2.25 
1.12 

 

 
 

60,000 
336,000 

 
 

0.27 
1.50 

 
 

กองช่าง 
 
 

รวม 3 3.37 
 

396,000 1.77  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๙ 
 

  

 
 
 

 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ 
ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 
 
7.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

5 

 
 
 

5.62 
 

 
 
 

310,000 

 
 
 

1.39 

 
 
 

กองการศึกษา ฯ  
 
 

รวม 
 

5 5.62 
 

310,000 1.39  

รวมท้ังหมด 
 

89 100 22,315,100 100  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01 
 



๑๐ 
 

  

 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.1  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท)   

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการ อบต.หันห้วยทราย 

เคลื่อนที ่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
ประชาชน  จั ดหาถุ ง ยั ง ชีพ  ก า ร
ประกอบอาหาร ประกวด/แข่งขัน
มัดหมี่- ส้มต า และค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

50,000 ม.1-9 ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันห้วยทราย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถมดินและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย  

50,000 อบต.หัน 
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการอบรมเพิ่มความรู้
ด้านกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรม
เพิ่มความรูด้้านกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

50,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๑ 
 

  

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 

 1.1  แผนงานด้านบริหารงานท่ัวไป 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
4 ค่าวัสดสุ านักงาน วัสดไุฟฟูาและ

วิทยุ  วัสดุงานบ้านงานครัว  วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเช้ือเพลิง 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   

จัดซื้อวัสดุอุปกรณต์่าง ๆ  เช่น  
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  Laser  แผ่นกรองแสง  
อุปกรณ์เพิ่มเติม น้ ามัน  แบตเตอรี่
ถ้วย ชาม ฯลฯ 

575,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด, 

กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง
การศึกษา 

            

5 ส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 

ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็น
กลางเพื่อเป็นผูด้ าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ทีม่า
ใช้บริการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันห้วยทราย   

25,000 หมู่ที่ 1-9 ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๒ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.1  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเวรยามรกัษา
ทรัพย์สินทางราชการ 

60,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

  7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆภายในส านักงาน  

ครุภณัฑ์ประเภทต่าง  ฯลฯ 

100,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด, 

            

9 ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพ บุคลากร อบต. 

หันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่าเดินทาง
ไปราชการของผู้บริหาร.สมาชิก อบต.,
พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

300,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด,ส่วน
ศึกษา,กอง
ช่าง,กอง

คลัง 

            

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๓ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการใหม้ีประสิทธิภาพคุณภาพ 
    1.1  แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป    

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลหัน
ห้วยห้วยทราย  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยห้วยทราย  

400,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11 ค่าจ้างเหมาบริการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบการ ดดัแปลง ต่อ
เติม ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า ค่าจา้งเหมาบริการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง มิใช่เป็นการ
ประกอบการ ดดัแปลง ต่อเติม เช่น 
ปูายประชาสัมพันธ์ ปูายบอกสถานท่ี 
บอกทางฯลฯ 

80,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

12 ค่าจ้างเหมาจดัท าวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่า
ติดตั้งรับสัญญานดาวเทียม 
ฯลฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัท าวารสาร 
อบต. ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่าติดตัง้รับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 

50,000 อบต.หัน
ห้วยทราย  

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๔ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย                                                                                                           
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มีประสทิธิภาพคุณภาพ 
    1.1   แผนงานด้านบริหารงานทั่วไป  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

รับรองและพิธีการ 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา่ยในการค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

65,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด,กอง
การศึกษา 

 

            

14 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

485,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

 

            

15   โครงการปรับปรุงอาคาร 

ส านักงานองค์การริหาร
ส่วนต าบลหันห้วยทราย 

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการใน
การช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

320,000 อ าเภอ
ประทาย 

             

16 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการในการ
ช่วยเหลือประชาชน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

เพื่ออุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการใน
การช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา 

20,000 อ าเภอ
ประทาย 

             

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๕ 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                            
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานด้านการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าอาหารเสรมิ (นม)         จัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้แก่เด็กเล็ก

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรยีนใน
เขตต าบลหันห้วยทราย 

 

745,402 ศพด.และ
โรงเรียนใน
เขตต าบล
หันห้วย
ทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน       จัดจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ) จ านวน 5 
โรงเรียน ในเขตต าบลหันห้วยทราย 

1,176,000 โรงเรียนใน
เขตต าบล
หันห้วย
ทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 สนับสนุนค่าวสัดุการเรียน
การสอนให้แก่เด็กเล็กใน
ศพด.องค์การบริหารส่วน
ต าบลหันห้วยทราย 
จ านวน  3  ศูนย ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กเล็ก ให้แก่เด็กเล็กใน 
ศพด. ท้ัง 3 ศูนย์ 

 
161,500 

 
ศพด. ท้ัง 3 

ศูนย์ 

 
กอง

การศึกษาฯ 

            

แบบ ผด. 02 
 



๑๖ 
 

  

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
   2.1   แผนงานด้านการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินก

าร 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

4 ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
บริหารสถานศึกษา(ค่าอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย จ านวน  3  ศูนย์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

465,500     ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ในเขต
ต าบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

            

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จ านวน  3  ศูนย ์

- เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

107,350     ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
ในเขต
ต าบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๗ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานด้านการศึกษา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุ

งานบ้านงานครัว วัสดุกีฬา 
วัสดุคอมพิวเตอร ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว  

105,000   อบต.หัน
ห้วยทราย 

ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เ รี ย น รู้ น อ ก ส ถ า น ที่ ข อ ง
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 

50,000     ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตต าบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่ อเป็นค่า ใ ช้จ่ายโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ 

30,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตต าบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๘ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานด้านการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
9 โคร งการปฐมนิ เ ทศศู นย์

พัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหันห้วยทราย 
        

- เพื่ อ เป็ นค่ าค่ า ใ ช้จ่ า ย  โครงการ
ปฐมนิ เทศศูนย์พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
 

10,000     ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
เขตต าบลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

10 โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์ 

50,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 รายจ่ายเพื่อให้มาซึ่งบริการ 

 

เพื่อจ่ายเป็นเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
เช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณา แผ่นพับ ค่า
ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 

10,000 อบต.หัน
ห้วยทราย  

ส านักงาน
ปลัด 

 
 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๑๙ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.1  แผนงานด้านการศึกษา  

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ศักยภาพ บุคลากร อบต. 

หันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม/ค่า
เดินทางไปราชการของผู้บริหาร.สมาชิก 
อบต.,พนักงานส่วนต าบล,
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  

50,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด,ส่วน
ศึกษา,กอง
ช่าง,กอง

คลัง 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๐ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
    2.2   แผนงานด้านสาธารณสขุ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ไข้เลือดออก (จัดซื้อสารก าจัด
ยุ่งลาย น้ ายาพ่นหมอกควัน)     

จัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย   71,500 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 จัดซื้อวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น(น้ ามันส าหรับพ่นหมอก
ควัน) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น
(น้ ามันส าหรับพ่นหมอกควัน) 

30,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 จัดซื้อวัคชีนปูองกันโรคพิษสุข
สุนัขบ้าพร้อมไซริงค์ ส าหรับ
ฉีดให้กับสุนัขและแมว 

เพื่อจัดซื้อวัคชีนปูองกันโรคพิษสุขสุนัข
บ้าพร้อมไซริงค์ ส าหรับฉีดให้กับสุนัข
และแมว 

24,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการคดัแยกขยะมูล 
ฝอยในครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการคดัแยกขยะมูล 
ฝอยในครัวเรือน 

60,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการปูองกันโรคติดต่อ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกัน
โรคตดิต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๑ 
 

  

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.2 แผนงานด้านสาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์
ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 

20,000 ม.1-ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            

7 โครงการส ารวจข้อสัตว์และ
ลงทะเบียนจ านวนสัตว ์

เพื่ อจ่ าย เป็นส ารวจข้อมูลสัตว์และ
ลงทะเบียนจ านวนสัตว์ 

4,800 ม.1-ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            

8 จ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอก
ควันก าจัดยุงลาย 

เพื่อจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการฉีดพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลายภายในต าบลหัน
ห้วยทราย 

20,000 ม.1-ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            

9 อุดหนุนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ม.1-ม.9 

180,000 ม.1-ม.9 ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

 
 
 

แบบ ผด. 02 
 
 



๒๒ 
 

  

 
 

 
ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
   2.3   แผนงานด้านสังคมสงเคราะห ์

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 

 
 

โครงการออกเยีย่มบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้
พิการ  ผู้ปุวยเอดส ์

 

เพื่อจ่ายเป็นโครงการออกเยีย่มบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุ ผู้พิการ  ผูปุ้วย
เอดส ์

 

20,000 หมู่ที่ 1-9 ส านักปลดั             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๓ 
 

  

 
 

ชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 

 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เ งินสมทบกองทุนหลักประกั น
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

99,450 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 
 
 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา       

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา
ในเขตต าบล 
หันห้วยทราย    

7,872,000 หมู่ที่ 1-9 ส านักงาน
ปลัด 

            

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ           

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ
ในเขตต าบลหันห้วยทราย     

3,081,600 หมู่ที่ 1-9 ส านักงาน
ปลัด 

            

4 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์        

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ปุวย
เอดส์ในเขตต าบลหันห้วยทราย    

18,000    หมู่ที่ 1-9 ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๔ 
 

  

 
 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
2.4 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 

 
 

เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สังคม 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 151,200 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

6 
 
 

เงินส ารองจ่าย 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน
จ าเป็นเร่งด่วนไมส่ามารถคาดการณ์
ล่วงหน้าได ้   

98,311 หมู่ที่ 1-9 ส านักงาน
ปลัด 

            

7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตต าบลหัน
ห้วยทราย     

165,885 อบต. 
หันห้วทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

8 เงินสมกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินสมกองทุนเงินทดแทน  5,902 อบต. 
หันห้วทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 

แบบ ผด. 02 
 



๒๕ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.5   แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

พอเพียง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน
ตามโครงการสตรีกับวิถเีศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการส่งเสริมและฝึกฝน
อาชีพท่ีเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในต าบลหันห้วย
ทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม
และฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจในต าบลหันห้วยทราย 

50,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ
ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนนุการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

30,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการสานสมัพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการตาม
โครงการสานสมัพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 

30,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๖ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
    2.5 แผนงานด้านความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
5 

 
 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์สินคา้
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันา
ผลิตภณัฑ์สินคา้ชุมชน 

20,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

อบต. 
หันห้วย
ทราย 

            

6 โครงการเยาวชนหันห้วยทราย
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยาวชน
หันห้วยทรายห่างไกลยาเสพติด 

30,000 อบต. ส านักงาน
ปลัด 

            

8 โครงการจติอาสาเราท าด ี
ด้วยหัวใจ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการ
ตามโครงการจติอาสาเราท าด ี
ด้วยหัวใจ 

50,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๗ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
  2.5 แผนงานด้านความเขม้แข็งของชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการอบรมให้ความรู้การ

ปูองกันการทุจริต 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมให้ความรู้การปูองกันการ
ทุจริต 

20,000 อบต. 
หันห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

10 
 
 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสต าบลหันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ พิการ และผูด้้อยโอกาส
ต าบลหันห้วยทราย 

70,000 อบต. 
หันห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

11 
 
 

โครงการประชาคมในการ
เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการ
โครงการประชาคมในการเพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

15,000 อบต. 
หันห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๘ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวางแผน  สง่เสริมการลงทุน  เกษตร  และการท่องเที่ยว  
    3.1  แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 

 
 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตร 

ค่าใช้จ่ายกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

30,000 ศูนย์ถ่าย 
ทอดเทคโน 

โลยฯี 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 
 
 

โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตร
ในต าบลหันห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการเพิม่ศักยภาพเกษตรในต าบล
หันห้วยทราย 

30,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 โครงการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิ
โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

30,000 พื้นที่ต าบล
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 จัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

30,000 อบต. 
หันห้วย
ทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๒๙ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
    4.1   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ประชาสมัพันธ์ปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล 

ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
ช่วงเทศกาล 

100,000 ต าบลหัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
จราจร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการให้ความรู้ดา้นจราจรแก่
ประชาชนในต าบลหันห้วยทราย 

20,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

3 จ้างเหมาในการจดัท าปูาย
เตือนจราจรภายในต าบล  
หันห้วยทราย 

เพื่อจ้างเหมาในการจดัท าปูายเตือน
จราจร ภายในต าบลหันห้วยทราย 

20,000 ต าบลหัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

4 โครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัโครงการ 
ฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยแก่ประชาชนใน
ต าบลหันห้วยทราย 

20,000 อบต.หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

        
 
 

 

    

                                                                             
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๐ 
 

  

 
   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินกา

ร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกบ้านโกรกหิน หมู่ที่ 8 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนดินลงหิน
คลุก บ้านโกรกหิน หมู่ที ่8 ต าบลหัน
ห้วยทราย 
ช่วงที่ 1. ก่อสร้างถนนดินผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 30.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 120.00 ตารางเมตร 
-เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อกว่า 120.00 ตาราง
เมตร 
ช่วงที่ 2. ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนดิน
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 260.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 1.20 เมตรหรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่า 1,300.00 ตารางเมตร 
-เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง

213,600 บ้านโกรกหิน 
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๑ 
 

  

ยาว 260.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 780.00 ตารางเมตรพร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ และปูาย
โครงการ ตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นดอน
กลอย หมู่ที่ 6 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   
ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร                
ระยะทางยาว 79.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 316.00 ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์ 
และปูายโครงการ ตามแบบมาตรฐาน
การก่อสร้างของท้องถิ่น 
 

200,000 บ้าน 
ดอนกลอย  

หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
ชลประทาน หมู่ที่ 9 

เพื่อจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็กบ้านชลประทาน หมู่
ที ่9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 544.00 ตารางเมตร พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ และปูาย
โครงการ ตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น 

345,700 บ้าน
ชลประทาน 

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

 
 



๓๒ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค
. 

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

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหัน
ห้วยทราย หมู่ที่ 1 

- เพื่อจ้างเหมาก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก   
1. เสริมดินผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 40.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 180.00 ตารางเมตร 
2.  ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก ผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 160.00  
ตารางเมตรพร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ และปูายโครงการ ตาม
แบบมาตรฐานการก่อสร้างของท้องถิ่น 

104,700 บ้าน 
หันห้วยทราย 

หมู่ที่ 1 

กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๓ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินกา

ร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

5 โครงการซ่อม/สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวทางแอส 

ฟัลติกคอนกรตี บ้าน
ชลประทาน หมู่ที่ 9 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อม/สรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
บ้านชลประทาน หมู่ที ่9 ซ่อม/สรา้งถนนผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรตี ขนาดกวา้ง 5.00 
 เมตร ระยะทางยาว 390.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ย
กว่า 1,950.00 ตารางเมตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์และปูาย
โครงการ ตามแบบมาตรฐานการกอ่สร้าง
ของท้องถิ่น 

684,100 บ้าน
ชลประทาน 

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

6 โครงการซ่อม/สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวทางแอสฟัล 
ติกคอนกรีต บ้านเพ็ด
น้อย หมู่ที่ 3 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อม/สรา้งถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต  ช่วงที่ 1 ซ่อม/สร้างถนนผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 85.00  
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ 
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 425.00 ตาราง
เมตร  ช่วงที่ 2 ซ่อม/สร้างถนนผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรตี  ขนาด

496,100 
 

บ้าน 
โกรกหิน  
หมู่ที่ 8 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๔ 
 

  

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  ยาว 222.00  เมตร หนา 0.05 เมตร    

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ และ
ปูายโครงการ  ตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น 

               

7 โครงการซ่อม/สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านหันห้วยทราย  
หมู่ที่ 1 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อม/สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต  
บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 1 ซ่อม/สร้าง
ถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว  
84.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 336.00 ตาราง
เมตร  พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์  
และปูายโครงการ ตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น 
 

139,100 บ้านหันห้วย
ทราย   

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๕ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
8 โครงการซ่อม/สร้างถนน

ผิวทางแอสฟัสติกคอน 
กรีต บ้านโนนหญ้านาง 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อม/สรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต  
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4  ซ่อม/สร้าง
ถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว  
369.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,845.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ และ
ปูายโครงการ ตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น 

648,600 บ้าน 
โนนหญ้า

นาง 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

9 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองช่องแมว หมู่ที่ 2 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านหนองช่องแมว หมู่
ที ่2  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ผิวจราจรขนาดกว้าง4.00 เมตรระยะทาง
ยาว 118.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือ มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 472.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ และ
ปูายโครงการ ตามแบบมาตรฐานการ
ก่อสร้างของท้องถิ่น 

229,400 บ้าน 
หนองช่อง

แมว หมู่ที่ 2 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๖ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหลุ่งจาน หมู่ที่ 7    
ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  
ระยะทางยาว 106.80 เมตร หนา 0.10 
เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 427.00  
ตารางเมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ขนาด 0.40   
เมตร  จ านวน  5 ท่อน พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ และปูายโครงการ ตามแบบ
มาตรฐานการก่อสร้างของท้องถิ่น 
 

211,900 บ้าน 
หลุ่งจาน 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง             

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๓๗ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คลุก  บ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 3 
- เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก  
ช่วงที่ 1. ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหิน
คลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 214.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ห
รือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 642.00 ตาราง
เมตร(สายถนนลาดยางโคก) 
ช่วงที่ 2. ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหิน
คลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรื
อมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 75.00 ตาราง
เมตร(สายถนนลาดยางโคก) 
ช่วงที่ 3. ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหิน
คลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 370.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ห
รือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตาราง
เมตร (สายถนนหนองฮ้าน)พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์และป้าย
โครงการ ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง 

167,700 บ้าน
ชลประทาน 

หมู่ที่ 9 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๘ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

คลุก  บ้านหนองช่องแมว 
หมู่ที่ 2 

- เพื่อจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้าน
หนองช่องแมว หมู่ที ่2   
ช่วงที่ 1. ซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทายาว 200.00 
 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.20 เมตรหรอืมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร  
-เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร  
หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่นอ้ยกว่า  
600.00 ตารางเมตร 
-ช่วงที่ 2. จุดที ่1 ซ่อมแซมถนนดนิขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 90.00  
เมตร สูงโดยเฉลีย่ 0.30 เมตรหรอืมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อม
วางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.  
จ านวน 8 ท่อนเสรมิผิวจราจรหินคลุก
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร 
จุดที่ 2 เสริมผิวจราจรหินคลุกขนาด 

229,800 บ้าน 
ดอนกลอย  
หมู่ที่ 6 

กองช่าง             

แบบ ผด. 02 
 



๓๙ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
  กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว610.00 

 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไม่น้อยกว่า 1,830.00 ตารางเมตรพร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ และปูาย
โครงการ ตามแบบมาตรฐานการกอ่สร้าง
ของท้องถิ่น 

               

13 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูา บ้านโนนหญ้านาง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอประทาย ในการ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา 

70,000 บ้านโนน
หญ้านาง  
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

14 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูา บ้านเพ็ดน้อย หมู่ 3-
บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอประทาย ในการ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา 

90,000 หมู่ที่ 3 
หมู่ที่ 4 

กองช่าง             

15 อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟูา บ้านหนองม่วงใหญ่ 
หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอประทาย ในการ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟูา 

200,00
0 

บ้านหนอง 
ม่วงใหญ่ หมู่

ที่ 5 

กองช่าง             

 

แบบ ผด. 02 
 



๔๐ 
 

  

 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    5.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ส่องสว่ าง  บ้ านเพ็ดน้อย  
หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงานการ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอประทาย ใน
การด าเนินการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  
บ้านเพ็ดน้อย 

40,000 บ้าน 
 เพ็ดน้อย 
หมู่ที่ 3 

กองช่าง             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๔๑ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดักิจกรรมโครงการ 
ฟื้นฟูปุาชุมชนและปลูกปุาเฉลิมพระ
เกียรติ  โดยปลูกต้นไม้ในท่ี
สาธารณประโยชน์สองข้างทาง   

30,000 ต าบลหัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

30,000 อบต. หัน
ห้วยทราย 

ส านักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02 
 



๔๒ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.2 เคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ต าบลหันห้วยทราย 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการในการ
เก็บขนขยะภายในหมู่บ้านในต าบลหัน
ห้วยทราย 

336,000 ม.1-9 กองช่าง             

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผด. 02
แบบ ผด. 02 
 
 
02 
 



๔๓ 
 

  

 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   7  ยุทธศาสตรด์้านศลิปะ วัฒนธรรมจารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและกีฬา   
   7.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการปฏิบัติธรรมต าบลหัน

ห้วยทราย 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฏบิัติ
ธรรมต าบลหันห้วยทราย 

 

30,000 ต าบลหัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 

ของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

30,000 ต าบลหัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการจดังานประเพณีบญุ
บั้งไฟ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ 

100,000 อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 
, ส านักงาน

ปลัด 

            

 
 
 
 

แบบ ผด. 02
แบบ ผด. 02 
 
 
02 
 



๔๔ 
 

  

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   7  ยุทธศาสตรด์้านศลิปะ วัฒนธรรมจารตีประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นและกีฬา   
   7.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการงานของดีอ าเภอ

ประทาย 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการงานของดีอ าเภอประทาย 

50,000 อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 

   

            

5 โครงการแช่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดักิจกรรม
โครงการแช่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด 

100,000 อบต. หัน
ห้วยทราย 

กอง
การศึกษาฯ 
, ส านักงาน

ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผด. 02 



๔๕ 
 

  

 
 

บัญชีสรุปครภุัณฑ/์งบประมาณ 
แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 

ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 
จ านวนงบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณ 

หน่วยด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธภิาพคุณภาพ 
1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
1.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
6 
2 

 
75 
25 

 
126,650 
  17,500 

 
87.86 
12.14 

 
ส านักงานปลัด 

 
 

รวมท้ังหมด 
 

8 100 144,150 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. 01/1 
 



๔๖ 
 

  

 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ี 

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 

จัดซื้อเครื่องปรับ 
อากาศแบบแยก 
ส่วนชนิดแขวน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยก 
ส่วนชนิดแขวน ขนาด 50,000 
บีทียู 

57,000 อบต.  
หันห้วยทราย 

ส านักงาน 
ปลัด 

   

            

2 ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 

จัดซื้อโตะ๊อเนก 
ประสงค ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะอเนก 
ประสงค ์

26,250 อบต.  
หันห้วยทราย 

ส านักงาน 
ปลัด 

 

            

3 ครุภัณฑ์ 
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

7,500 อบต.  
หันห้วยทราย 

ส านักงาน 
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด. 02/1 



๔๗ 
 

  

 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   1.1   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 ต.ค
. 

พ.ย
. 

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

4 ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 

จัดซื้อตู้เหล็ก
แบบ 2 บาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็กแบบ 
2 บาน  จ านวน 2  เครื่อง 

11,000 อบต.  
หันห้วยทราย 

กองคลัง 
   

            

5 ครุภัณฑ์ 
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
โน้ตบุ๊กส าหรับ
ส าหรับ
ส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กส าหรับส าหรบั
ส านักงาน 

16,000 อบต.  
หันห้วยทราย 

กองคลัง 
 

            

6 ครุภัณฑ์ 
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเชอร/์
ชนิด LED  ขาว
ด า แบบท่ี 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ 
ชนิดเลเชอร/์ชนิด LED  ขาวด า 
ขนิด NetWork แบบท่ี 1 

8,900 อบต.  
หันห้วยทราย 

กองคลัง 
 

            

 
 

แบบ ผด. 02/1 



๔๘ 
 

  

 
 

บัญชีครุภณัฑ์/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
 

ภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การบรหิารราชการให้มปีระสิทธิภาพคุณภาพ 
   1.1   แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่

ประเภท 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมา

ณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

 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 ครุภัณฑ์ 
คอมพิว 
เตอร ์
 

จัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction พร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ ์

7,500 อบต.  
หันห้วยทราย 

กองช่าง             

2 ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

จัดซื้อเทปวัด
ระยะทาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเทปวัด
ระยะทาง 

10,000 อบต.  
หันห้วยทราย 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด. 02/1 


