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ตามระเบียบ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 
เร่ือง  ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

ด้วยองค์การองค์การบริหารตำบลหัวทะเล ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทะเล ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงานฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคราว
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๖4 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) จึงประกาศใช้
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                        

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

 
ส่วนที่  1 
บทน า 

 

1.บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2559  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
และแผนการด าเนินงาน 
 ส าหรับแผนการด าเนินงาน  นั้นมีลักษณะที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่
ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินในปีงบประมาณนั้น  ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการ
ท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ    ของแผนงาน  /  โครงการ  ในแผนการด าเนินงานที่จะท าให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดท าและประโยชน์ของ
แผนการด าเนินงานรวมทั้งทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2565    ซึ่งจะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3.ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   ข้อ  
27  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
นั้น  และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  รวบรวมแผนงาน  /  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ  โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 



 4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการโดยให้ปิด
ประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานต้องจัดท าให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ  นั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๑-๒๕๖๕)เพ่ือให้ด าเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานตามวรรคหนึ่งส าหรับเทศบาล  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอได้  เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 
 ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล   อ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง  ให้เป็นอ านาจของนายอ าเภอ
ในการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินผล  
ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า  ดังนี้ 
1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินการ 
2.จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3.แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการด าเนินงานจริง 
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการด าเนินการจริงใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น   และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามา
ด าเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานพื้นที่   และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนา
จังหวัด/อ าเภอ  หรือก่ิงอ าเภอ  แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่   2     การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการด าเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน  คือ 
 ส่วนที่    1 บทน า  ประกอบด้วย 

- บทน า 

- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 



- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ส่วนที่    2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
4. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 ร่างแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 
 1.ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2.มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 3.แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 4.เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน  และประเมินผล 
 5.การจ าแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น



 



 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปี  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์      จังหวัดชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยที่ด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า
และการบริการสาธารณะ 
1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
1.2.การพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ าทาง
การเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริการสาธารณะ 
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3,529,000 
   - 

 
- 

 
 

8.00 
- 
 
- 

 
 

อบต.หัวทะเล 

รวม 23 14.00 3,529,000 8.00  
2.การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
คุณภาพ 
2.2.การพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
2.3.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 
2.4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.5  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.6   การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

 
2 
 
2 
5 
28 
7 
- 

 
2.00 

 
2.00 
3.00 
17.00 
4.00 

- 

 
70,000 

 
100,000 
935,000 

1,292,000 
540,000 

- 

 
1.00 

 
0.00 
2.00 
3.00 
2.00 

 
 
 
 

อบต.หัวทะเล 

รวม 44 28.00 2,937,000 8.00  



 
 

บัญชีสรุปโครงการ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปี  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล   อ าเภอบ าเหน็จณรงค์      จังหวัดชัยภูมิ 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยที่ด าเนินการ 

3.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการจัดการที่ดี 
3.1.พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่
ประชาชนขององค์กร 

 
68 

 
40.00 

 

 
3,886,700 

 

 
9.00 

 
 

อบต.หัวทะเล 
รวม 68 40.00 3,886,700 9.00  

4.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่
เกษตรกร 
4.2  ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและ
เกษตรกร 
4.3  ส่งเสริมการผลิตโดยใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพ 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
ยุทธศาสตร์/แนวทาง 

 
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 

 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

 
ร้อยละของ
งบประมาณ 

 
หน่วยที่ด าเนินการ 

      
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.ส่งเสริมอนุรักษ์ และบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
3 
 

 
2.00 

 
70,000 

 

 
1.00 

 
อบต.หัวทะเล 

รวม 3 2.00 70,000 1.00  
6.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี    
และวัฒนธรรม 
6.1.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี   และวัฒนธรรม
อันดีงาม 
6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

 
 
6 
 
7 

 
 

4.00 
 

4.00 

 
 

295,000 
 

4,030,880 

 
 

1.00 
 

9.00 

 
 

อบต.หัวทะเล 

รวม 13 8.00 4,325,880 10.00  
7.บัญชีครุภัณฑ์   4 3.00 614,000 2.00 อบต.หัวทะเล 

8.งบบุคลากร 7 4.00 13,490,837 30.00 อบต.หัวทะเล 

9.งบกลาง 9 6.00 16,799,113 37.00 อบต.หัวทะเล 

รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 171 100 46,000,000 100  
 



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการต่อเติมห้องครัวองค์การบริหารส่วน โดยการต่อเติมห้องครัวองค์การบริหารส่วนหัวทะเล 206,000 ม.10 กองช่าง

หัวทะเล บ้านหัวสระพาน หมูท่ี่ 10 ปริมาณงานกวา้ง 4 เมตร ยาว 10.5 เมตร พร้อมติด

ต าบล หัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ต้ังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด

จงัหวดัชัยภูมิ

2 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับคนพิการ โดยการก่อสร้างห้องน้ าองค์การบริหารส่วนหัวทะเล 103,000 ม.10 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนหัวทะเล หมูท่ี่ 10 กวา้ง 2 เมตร ยาว 2.20 เมตร พร้อมติด

ต าบล หัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ต้ังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด

จงัหวดัชัยภูมิ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000 ม.12 กองช่าง

สายคูขาด บ้านหัวสระใหม่ หมูท่ี่ 12 กวา้ง 5 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ต าบลหัวทะเล อ าเภอ บ าเหน็จณรงค์ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 470 ตารางเมตร

 จงัหวดั ชัยภูมิ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ม.7 กองช่าง

ซอยสันติสุข(บริเวณหน้าบ้านนายหัด กวา้ง 4 เมตร ยาว 92.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

เกตค าดี ) บ้านหนองดง หมูท่ี่ 7 พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 370 ตารางเมตร

 ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

 จงัหวดั ชัยภูมิ 

                                                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                             แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2565



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                             แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2565

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 142,000     ม.6 กองช่าง

สายร่ืนรมย์ บ้านโคกแสว หมูท่ี่ 6 กวา้ง 4 เมตร ยาว 66.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 260 ตารางเมตร

 จงัหวดั ชัยภูมิ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 248,000 ม.3 กองช่าง

สายสุวรรณศรี(บริเวณหน้าบ้านดง เฝ้าหนอง กวา้ง 5 เมตร ยาว 95.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

ดู่) บ้านกุม่ หมูท่ี่ 3 ต าบลหัวทะเล พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 477.50 ตารางเมตร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดั ชัยภูมิ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000 ม.8 กองช่าง

สายหนองแดง-หนองดง บ้านเก่า หมูที่ 8 กวา้ง 5 เมตร ยาว 94.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 472.50 ตารางเมตร

 จงัหวดั ชัยภูมิ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 141,000 ม.2 กองช่าง

สายหนองเสือนวล(บริเวณบ้านนายสะอิง้ กวา้ง 2 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ต้ังไพโรจน์) บ้านหัวสระ หมูท่ี่ 2 ต าบลหัวทะเล พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดั ชัยภูมิ

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. โดยท าการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 50,000       ม.7 กองช่าง

สายหน้าบ้านอบต.ศิริ - ห้วยดินด า บ้านหนอง กวา้ง 1 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

ดง หมูท่ี่ 7  ต าบลหัวทะเล พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดั ชัยภูมิ



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                             แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2565

10 โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,000     ม.9 กองช่าง

เสริมเหล็ก (บริเวณอีสานเขียว บ้านโนนสังข์ กวา้ง 20 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.07 เมตร

หมูท่ี่ 9  ต าบลหัวทะเล พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดั ชัยภูมิ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

11 โครงการถมดินขึน้รูปคันทาง สายร่องน้อย - โดยการถมดิน กวา้ง 5 เมตร สูงเฉล่ีย 0.60 เมตร 64,000 ม.2 กองช่าง

หนองขาม (บริเวณไร่นางรวย ฟากวลัิย) ยาว 150 เมตร ปรับเกล่ียเรียบและวางท่อระบายน้ า

บ้านหัวสระ หมูท่ี่ 2 ต าบลหัวทะเล ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จ านวน 6 ท่อน 

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดั ชัยภูมิ  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บ่อขยะองค์ โดยการถมดิน 2 คร้ัง ปริมาณงานถมดิน กวา้ง 40 186,000 ม.2 กองช่าง

การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล (บริเวณที่สาธาร เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร หรืปริมาณดิน

ณะประโยชน์หนองเชือก)หมูท่ี่ 2 ต าบลหัวทะ ไม่น้อยกวา่ 480 ลบ.ม.และปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวรอบ

เล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดั ชัยภูมิ บ่อยาว 120  เมตร พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบ 

อบต.ก าหนด

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม โดยท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 28,000       ม.10 กองช่าง

เหล็ก ซอยศรีสมบูรณ์ (บริเวณส่ีแยก-บ้านนาย กวา้ง 5 เมตร ยาว 11 เมตร หนา 0.15 เมตร

จรัส ยุทธยงค์) บ้านหัวสะพาน หมูท่ี่ 10 พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 55 ตารางเมตร

 ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

 จงัหวดั ชัยภูมิ

14 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 113,000 ม.10 กองช่าง

สายจากถนนลาดยาง-ห้วยสีมุม บ้านหัวสะพาน ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15

(ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ 10 ต าบลหัวทะเล เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 215 ตารางเมตร

อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ ตามแบบที่ อบต. ก าหนด 



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                             แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2565

15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม ปริมาณงาน ท าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 109,000 ม.10 กองช่าง

เหล็ก(ต่อจากเดิม)สายหน้าโรงเรียนหัวสระ ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 57.50 เมตร หนา 0.15

วทิยา(ทิศเหนือ)บ้านหัวสะพาน หมูท่ื่ 10 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 201.25 ตารางเมตร

ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต. ก าหนด

จงัหวดัชัยภูมิ

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ปริมาณงาน ท าการลงลูกรัง 249,000 ม.11 กองช่าง

คลองโอบ บ้านหัวทะเลทะเล หมูท่ี่ 11 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 2,485 เมตร หนา 0.10

ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 745.50 ตารางเมตร

จงัหวดัชัยภูมิ พร้อมติดป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต. ก าหนด

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ปริมาณงาน ท าการลงลูกรัง 99,000 ม.4 กองช่าง

ฉางเก็บของ- ถนนสุรนารายณ์ ๒๐๕ บ้าน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.10

หนองประดู่ หมูท่ี่ 4 ต าบลหัวทะเล เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร

 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ  พร้อมปรับเกล่ียตามแบบที่ อบต. ก าหนด

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ปริมาณงาน ท าการลงลูกรัง 52,000 ม.4 กองช่าง

บ้านหนองประดู่-เขตบ้านโคกสวา่ง บ้านหนอง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.10

ประดู่ หมูท่ี่ 4 ต าบลหัวทะเล เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 160 ตารางเมตร

 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ พร้อมปรับเกล่ียตามแบบที่ อบต. ก าหนด

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ปริมาณงาน ท าการลงลูกรัง 45,000       ม. 2 กองช่าง

หนองดง(บริเวณไร่นางน้อย ภูสระ บ้านหัวสระ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.10

 หมูท่ี่ 2 ต าบลหัวทะเล เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 135.50 ตารางเมตร

 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ พร้อมปรับเกล่ียตามแบบที่ อบต. ก าหนด



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                             แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2565

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ปริมาณงาน ท าการลงลูกรัง 99,000       ม. 4 กองช่าง

หลังอบต.-บ้านนางเกียบ โพธิจ์สัตุรัส ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 390 เมตร หนา 0.10

 บ้านหนองประดู่ หมูท่ี่ 4 ต าบลหัวทะเล เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกวา่ 1,000 ตารางเมตร

 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ พร้อมปรับเกล่ียตามแบบที่ อบต. ก าหนด

21 โครงการก่อสร้างรางระบายและวางท่อน้ าระ โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า จดุที1่ก่อสร้าง 249,000     ม.1 กองช่าง

บาย สายข้างวดัหัวทะเล บ้านหัวทะเล ขนาดกวา้ง 0.70 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 30 เมตร

หมูท่ี่ 1 ต าบลหัวทะเล จดุที่ 2 วางท่อระบายน้ าขนาด 0.60x1.00 เมตร 

 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จงัหวดัชัยภูมิ จ านวน 220 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อ

ติดป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด

22 เงินอุดหนุนประปาหมูบ่้านเขาดิน ม. 5 โดยการวางท่อพีวซีี ขนาด 2 นิว้ ชัน้ 13.5 จ านวน 290,000     ม.5 กองช่าง

 ต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 473 ท่อน โดยการมีความยาวรวมทั้งหมด 2,245 

จงัหวดัชัยภูมิ เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด

จดุที่ 1 จากซอยลับแล-ถนนสายตาปู่ ยาว 640 เมตร

จดุที่ 2 ซอยโรงเรียน-ถนนสายตาปู่ ยาว 550 เมตร

จดุที่ 3 สายแยกหนองสะแก-บ้านนายปุก 205 เมตร

จดุที่ 4 ซอยแยกประปา- วดัเขาดิน ยาว 500 เมตร

จดุที่ 5 ซอยแสงสุวรรณ ยาว 140 เมตร

จดุที่ 6 ซอยลับแล ยาว 160 เมตร 

จดุที่ 7 ซอยศรีอุดม ยาว 50 เมตร 



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

                                                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                             แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2565

23 เงินอุดหนุนประปาหมูบ่้านโคกแสว ม. 6 โดยการวางท่อพีวซีี ขนาด 1-1.5 นิว้ ชัน้ 13.5 จ านวน 109,000     ม.6 กองช่าง

 ต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 250 ท่อน โดยการมีความยาวรวมทั้งหมด 2,245 

จงัหวดัชัยภูมิ เมตร พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.ก าหนด

จดุที่ 1 หน้าบ้านนายฉ่ า ฟ้าคุ้ม-บ้านนายมานพ  เพียขุน

ทด ยาว 200 เมตร 

จดุที่ 2 หนา้บา้นนายสมชาย กองโคกสงู - บา้นนาง

สม้เชา้ ยทุธหาร ยาว 300 เมตร 

จดุที่ 3 หนา้บา้นนายเพิก ศิลา - บา้นนางประสงค ์ภจู  า

นงค ์ยาว 500 เมตร 



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษา

2.1   แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชนให้มีคุณภาพ  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอาชีพและพัฒนาศักย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมและการ 40,000 ทัง้ 12 กองสวสัดิ

ภาพอาสาสมัครและความมั่นคง เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น หมู่บ้านภาย การสังคม

ของมนุษย(์อพม.ต าบลหัวทะเล) พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ในต าบล

หัวทะเล

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชา เพือ่จ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ 30,000 ทัง้ 12 กองสวสัดิ

ชนต าบลหัวทะเล ประจ าปี 2565 การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น หมู่บ้านภาย การสังคม

พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ในต าบล

หัวทะเล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   และการศึกษา

2.2   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 50,000 ทัง้ 12 กองสวสัดิ

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี โครงการช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส หรือ หมู่บ้านภาย การสังคม

วติ (ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้) ผู้ยากไร้ เช่น เงินสงเคราะห์ ถุงยังชีพ ในต าบล

ส่ิงของต่างๆ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินราย หัวทะเล

ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาลจัดสรรให้

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ 50,000 ทัง้ 12 กองสวสัดิ

"โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุต าบล การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น หมู่บ้านภาย การสังคม

หัวทะเล" ประจ าปีงบประมาณ 2565 พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ในต าบล

หัวทะเล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายทีใ่ห้ได้มาซ่ึงส่ิงของ 60,000 หมู่ 1-12 กอง

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ินเปลือง สาธารสุข

หมดไป แปรสภาพ หรือไม่มีสภาพเดิม ประ

เภทวสัวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น 

แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ เลือด

สายยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์

 เคร่ืองวดัน้ าฝน ถังเก็บเชื่อเพลิง

เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ วคัซีน ฯลฯ

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและก าจัด เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายในการด าเนินงาน 150,000  หมู่ 1-12 กอง

ยุงลายภายในพืน้ทีห่ัวทะเล โครงการรณรงค์ปูองกันและก าจัดยุงลาย สาธารสุข

ภายในพืน้ทีห่ัวทะเล เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับสถานทีแ่ละค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีจ่ าป็นและ

เกี่ยวข้อง เช่น ค่าเช่าเคร่ืองเสียง เตนท์ เวที

ค่าจัดหัสดุทรายอะเบท สารเคมีจ าจัดยุง น้ ามัน

ดีเซลส าหรับการผสมเคมีก าจัดยุงลาย น้ ามัน

เบนซิลส าหรับเคร่ืองพ่นหมอกควนั ปูายโครง

การฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินราย

ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาลจัดสรรให้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาใน 200,000 หมู่ 1-12 กอง

และส่ิงปฏิกูลในเขตพืน้ทีต่ าบลหัว การจัดเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลในเขตพืน้ที่ สาธารสุข

ทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต าบลหัวทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2564

 ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือ

รัฐบาลจัดสรรให้

4 โครงการอบรมปูองกันและช่วยเหลือ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 25,000 หมู่ 1-12 การรักษา

ผู้ประสบภัยทางน้ าให้เด็กและ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้ สงบภัย

เยาวชนในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก

อบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาล

จัดสรรให้

5 โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน 500,000 หมู่ 1-12 กอง

โรคระบายต่างๆในพืน้ที ่อบต. และระงับโรคติดต่อ โรคระบาดต่างๆ สาธารสุข

หัวทะเล โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(C0vid-19) ฯลฯ

ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาล

จัดสรรให้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขัน 250,000 อบต. อบต.

เสพติดและสร้างความปรองดองสมาน กีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรอง หัวทะเล

ฉันท์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ดองสมานฉันท์ ตามระเบียบกระทรวงมหาด

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาล

จัดสรรให้

2 โครงการจัดแข่งขันกีฬาทะเลสีมุม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน 300,000 ทัง้ 12 อบต.

เกมส์ต้านยาเสพติด กีฬาภายในต าบลชอง นักเรียน เยาวชน หมู่บ้านภาย หัวทะเล

กลุ่ม อสม.และประชาชนทัว่ไป เช่น ในต าบล

ค่าจัดสถานที ่ค่าตอบแทนคณะกรรม หัวทะเล

การตัดสิน ค่าเงินรางวลั ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน ส านักปลัด

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

4 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 102,000 พนักงาน ส านักปลัด

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

5 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 20,000 พนักงาน ส านักปลัด

เวลาราชการ พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนต าบล

ราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง

6 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 20,000 คณะกรรม ส านักปลัด

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 20,000 พนักงาน กองคลัง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

8 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กองคลัง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

9 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 200,000 คณะกรรม กองคลัง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

10 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 30,000 พนักงาน กองคลัง

เวลาราชการ พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนต าบล

ราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

12 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

13 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 20,000 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

14 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 5,000 พนักงาน กอง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 30,000 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า สวสัดิการฯ

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

16 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 130,000 คณะกรรม กอง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ สวสัดิการฯ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

17 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 5,000 พนักงาน กอง

เวลาราชการ ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า สวสัดิการฯ

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

18 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า ช่าง

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า ช่าง

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

20 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 10,000 คณะกรรม กอง

เวลาราชการ ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม การทีไ่ด้รับ ช่าง

ระเบียบ การแต่งต้ัง

21 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 5,000     คณะกรรม กอง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ สาธารสุข

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

22 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 5,000 คณะกรรม กอง

เวลาราชการ ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม การทีไ่ด้รับ สาธารสุข

ระเบียบ การแต่งต้ัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 30,000 อบต. ส านักปลัด

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม อบต.

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 30,000 อบต. กองคลัง

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 20,000 อบต. กอง

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม การศึกษา

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

26 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 30,000 อบต. กอง

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม สาธารณสุข

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

27 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 20,000 อบต. กอง

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม สวสัดิการ

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

28 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 10,000 อบต. กอง

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม ช่าง

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการต้ังจุดตรวจบริการประ เพือ่จ่าเป็นค่าเบีย้เล้ียง ค่าน้ าด่ืม 30,000 จุดเส่ียง ส านัก

ชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานต์ ค่าปูาย ฯลฯ ภายในต าบล ปลัด อบต.

และปีใหม่ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ เพือ่จ่ายเป็น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุฝึก 200,000 อปพร. ส านัก

งานของอาสาสมุครปูองกันฝุายพล อบรม ค่าปูาย ฯลฯ ปลัด อบต.

เรือน (อพปร.)

3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น กรวยจราจร 50,000 รถยน์กู้ชีพ- ส านัก

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญานไฟฉุก กู้ภัย ปลัด อบต.

เฉิน แผงกั้น ยางรถยนต์กู้ภัย อะไหล่

แบตเตอรรี หม้อน้ า น๊อต ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5     การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือ่ปูอง 20,000 อบต. ส านักงาน

ไขปัญหายาเสพติด กัน บ าบัด ฟืน้ฟู และแก้ไข ปัญหายา ปลัด อบต.

เสพติด เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุป-

กรณ์ ค่าปูาย ฯลฯ

5 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าทีข่องสมา 60,000 อปพร. ส านัก

เป็นประโยชน์ต่อ อปท. ชิก อพปร.หน่วยกู้ชีพ เมื่อมีค าส่ังให้ไป ปลัด อบต.

ปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบทีก่ าหนด ปูองกัน

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ พนักงาน 150,000 อบต. ส านัก

เพือ่พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ/กลุ่ม ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และ ปลัด อบต.

สตรี บุคคลภายนอก

7 โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับ ค่าจ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก 30,000 อบต. ส านัก

อัคคีภัย อบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปลัด อบต.

ปูองกัน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5     การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่  ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือก 700,000 ทัง้ 12 ส านักงาน

องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้ังผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่บ้านภาย ปลัด

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือที่ ในต าบล

รัฐจัดสรรให้ หัวทะเล

2 โครงการ อบต.เคล่ือนที ่บ าบัด เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสถานที ่ค่าป้าย 20,000 ทัง้ 12 ส านักงาน

ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ โครงการ ฯลฯ หมู่บ้านภาย ปลัด

กับประชาชน "ประจ าปีงบประ ในต าบล

มาณ 2565 หัวทะเล

3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 10,000 อบต. อบต.

สารสนเทศและการส่ือสาร และพัฒนาระบบเวบ็ไซต์ของ อบต. หัวทะเล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 วสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆทีใ่ช้ในส านัก 50,000 อบต. ส านัก

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ปลัด อบต.

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

5 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 10,000 อบต. ส านัก

แป้มพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก อุปกรณ์ ปลัด อบต.

เพิม่เติม โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์

6 วสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 20,000 อบต. ส านัก

เคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง น้ ายาล้าง ปลัด อบต.

จาน น้ ายาถูพืน้ ถ้วย จาน ชาม หม้อ

ช้อน ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ส านักงานปลัด)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุที่ 10,000 อบต. ส านักงาน

ใช้ในกิจการภายในส านักงาน อบต. ปลัด

เช่น สายไฟ ฟิวส์ ปล๊ักไฟ สวติซ์ไฟ

หลอดไฟ ไมโครโฟน เคร่ืองบันทึก

เสียง ฯลฯ

8 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผย 10,000 อบต. ส านักงาน

แพร่ เช่น ล้างอัดรูป ขยายรูป ปลัด

กระดาษโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง

และภาพ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

                   

 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ส านักงานปลัด)



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าไฟฟ้า เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าทีท่ าการ อบต. 350,000 อบต. ส านักงาน

ปลัด

10 ค่าน้ าประปา เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีท่ าการ 40,000 อบต. ส านักงาน

อบต. ปลัด

11 ค่าโทรศัพท์ เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ 10,000 อบต. ส านักงาน

และโทรศัพท์ส านักงานของ อบต. ปลัด

12 ค่าไปรษณีย์ เพือ่จ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร 0 อบต. ส านักงาน

ค่าธรรมเนียม ฯลฯ ปลัด

13 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม 45,000 อบต. ส านักงาน

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ปลัด

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตักส่ิงปฎิ

กูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าเบีย้ประกันรถยนต์ของรถรถยนต์

ทะเบียน นข 2554 ชย.

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ส านักงานปลัด)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 20,000 อบต. ส านักงาน

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ตู้เย็น ปลัด

โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ

ฯลฯ

15 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล 10,000 อบต. ส านักงาน

พิธกีาร คณะบุคคลทีม่าตรวจเยี่ยม นิเทศ- ปลัด

งาน หรือมาประชุมต่างๆ หรือมาด า-

เนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่

อบต.

16 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนา เพือ่จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ 65,000 อบต. ส านักงาน

คม เน็ตฯลฯ ปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ส านักงานปลัด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 วสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆทีใ่ช้ในส านัก 60,000 อบต. กองคลัง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ 

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

18 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 10,000 อบต. กองคลัง

แป้มพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก อุปกรณ์

เพิม่เติม โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์

19 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผย 10,000 อบต. กองคลัง

แพร่ เช่น ล้างอัดรูป ขยายรูป 

กระดาษโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง

และภาพ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองคลัง)



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 ค่าไปรษณีย์ เพือ่จ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณียากร 5,000 อบต. กองคลัง

ค่าธรรมเนียม ฯลฯ

21 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม 0 อบต. กองคลัง

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตักส่ิงปฎิ

กูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

22 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 10,000 อบต. กองคลัง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ตู้เย็น

โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ

ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองคลัง)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

23 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล 2,000 อบต. กองคลัง

พิธกีาร คณะบุคคลทีม่าตรวจเยี่ยม นิเทศ-

งาน หรือมาประชุมต่างๆ หรือมาด า-

เนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่

อบต.

24 ค่าจ้างเหมาบริการ คก.จัดท าและ เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ คก.จัดท า 182,400 อบต. กองคลัง

ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน และปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน เพือ่รองรับ พ.ร.บ. ทรัพย์สิน เพือ่รองรับ พ.ร.บ.ภาษีทีดิ่น

ภาษีทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. และส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ขององค์การ

2562 บริหารส่วนต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จ

ณรงค์ จังหวดัชัยภูมิ ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

25 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนา เพือ่จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ 15,500 อบต. กองคลัง

คม เน็ตฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองคลัง)



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

26 วสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆทีใ่ช้ในส านัก 10,000 อบต. กอง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ การศึกษา

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

27 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 10,000 อบต. กอง

แป้มพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก อุปกรณ์ การศึกษา

เพิม่เติม โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์

28 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ 60,000 อบต. กอง

ล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ า- การศึกษา

มันไบโอดีเซล น้ ามันดีเซล ส าหรับรถ

ยนต์ส่วนกลาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองการศึกษา)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

29 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น ยางรถยนต์ 20,000 อบต. กอง

น้ ามันเบรก น๊อต ฟิลม์กรองแสง การศึกษา

แบตเตอร่ี ไฟ เบาะรถยนต์ หม้อน้ า

ฯลฯ

30 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ -เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม 5,000 อบต. กอง

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก การศึกษา

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตักส่ิงปฎิ

กูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองการศึกษา)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 10,000 อบต. กอง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถตู้ การศึกษา

ปรับอากาศ ทีว ีตู้เย็น คอมพิวเตอร์

เคร่ีองซักผ้า เคร่ืองเล่นสนามเด็ก ฯลฯ

32 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล 0 อบต. กอง

พิธกีาร คณะบุคคลทีม่าตรวจเยี่ยม นิเทศ- การศึกษา

งาน หรือมาประชุมต่างๆ หรือมาด า-

เนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่

อบต.

33 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนา เพือ่จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ 16,000    อบต. กอง

คม ค่าเช่าช่องสัณญาณดาวเทียม ฯลฯ การศึกษา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองการศึกษา)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 วสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆทีใ่ช้ในส านัก 10,000 อบต. กอง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สาธารณ

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง สุข

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

35 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000 อบต. กอง

เช่น ชุดเก็บขยะ ชุดเคร่ืองแบบยาม สาธารณ

ชุดป้องกันเชื้อโรค รองเท้าบูต๊ ฯลฯ สุข

36 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ 70,000 อบต. กอง

ล่ืน เช่น น้ ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ า- สาธารณ

มันไบโอดีเซล น้ ามันดีเซล สุข

-ส าหรับรถบรรทุกขยะ

-ส าหรับพ่นหมอกควนั(เบนซิน+โซล่า)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 อบต. กอง

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก สาธารณ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเหมาบริการ สุข

ต่างๆ ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าติดต้ังไฟฟ้า

ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

38 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 10,000 อบต. กอง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถบรร สาธารณ

ทุกขยะ ฯลฯ สุข

39 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่เพือ่จ่ายป็นรายจ่ายให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ 25,000    อบต. กอง

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ิน สาธารณ

เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม สุข

เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน ฯลฯ

40 วสัดุอื่น เพือ่เพือ่จ่ายป็นรายจ่ายให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ -        อบต. กอง

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ิน สาธารณ

เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม สุข

เช่น มิเตอร์น้ า-ไฟฟ้า ถังขยะ ถุงขยะฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ 1)ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและส่ิง 182,400 อบต. กอง

ปฏิกูล สาธารณ

 -เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครง สุข

การจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและส่ิง

ปฏิกูลในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล

42 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราช- 1)ค่าจ่ายตามโครงการสัตวป์ลอดภัยจาก 48,400 อบต. กอง

การทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรา สาธารณ

อื่นๆ จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ สุข

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัดติยราชนารี

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

43 วสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆทีใ่ช้ในส านัก 50,000 อบต. กอง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สวสัดิการ

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

44 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 10,000 อบต. กอง

แป้มพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก อุปกรณ์ สวสัดิการ

เพิม่เติม โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์

45 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผย 0 อบต. กอง

แพร่ เช่น ล้างอัดรูป ขยายรูป สวสัดิการ

กระดาษโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง

และภาพ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานสังคมสงเคราะห)์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

46 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ 15,000 อบต. กอง

ล่ืนเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันไบโอดีเซล สวสัดิการ

น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ส่วน

กลาง

47 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น ยางรถยนต์ 5,000 อบต. กอง

น้ ามันเบรก น๊อต ฟิลม์กรองแสง สวสัดิการ

แบตเตอร่ี ไฟ เบาะรถยนต์ หม้อน้ า

ฯลฯ

48 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ (1)'เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม 10,000 อบต. กอง

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก สวสัดิการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตักส่ิงปฎิ

กูล ค่าติดต้ังระบบต่างๆ ฯลฯ

(2)เพือ่จ่ายป็นค่าเบีย้ประกัน และค่าธรรม 35,000

เนียมต่างๆ เช่น ค่าเบีย้ประกันรถยนต์

ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ.จราจรทางบก ขนาด

รถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ั่ง ทะเบียน

นข 3044 ชย. 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานสังคมสงเคราะห)์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

49 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 20,000 อบต. กอง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เคร่ือง สวสัดิการ

ถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เคร่ือง

ปรับอากาศ ฯลฯ

50 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล 0 อบต. กอง

พิธกีาร คณะบุคคลทีม่าตรวจเยี่ยม นิเทศ- สวสัดิการ

งาน หรือมาประชุมต่างๆ หรือมาด า-

เนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่

อบต.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานสังคมสงเคราะห)์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

51 วสัดุส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุต่างๆทีใ่ช้ในส านัก 30,000 อบต. กอง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ช่าง

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

52 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 10,000 อบต. กอง

แป้มพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก อุปกรณ์ ช่าง

เพิม่เติม โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยว

ข้องกับคอมพิวเตอร์

53 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผย 0 อบต. กอง

แพร่ เช่น ล้างอัดรูป ขยายรูป ช่าง

กระดาษโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง

และภาพ ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

54 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุที่ 150,000 อบต. กอง

ใช้ในกิจการภายในส านักงาน อบต. ช่าง

เช่น สายไฟ ฟิวส์ ปล๊ักไฟ สวติซ์ไฟ

หลอดไฟ ไมโครโฟน เคร่ืองบันทึก

เสียง ฯลฯ

55 วสัดุก่อสร้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้างของอบต. 0 อบต. กอง

เช่นไม้อัด สังกะสี บล็อก สี ปูนซีเมนต์ ช่าง

ท่อระบายน้ า ฯลฯ

56 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น ยางรถยนต์ 0 อบต. กอง

อะไหล่ แบตเตอรี หัวเทียน ฯลฯ ช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

57 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 35,000 อบต. กอง

(!)ส าหรับยานพาหนะ เคร่ืองจักร เคร่ือง ช่าง

มือต่างๆ ของหน่อยงานอื่นทีอ่งค์กรบริหาร

ต าบลหัวทะเล

58 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 40,000 อบต. กอง

หรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัด ช่าง

ส่ิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า

ทรัพย์สิน(ยกเวน้ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ค่าใชัจ่ายในการด าเนินคดี

ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังค่าประปา ค่าติด

ต้ังโทรศัทพ์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ

ต่างๆ ฯลฯ

  ค่าเบีย้ประกัน ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น

ค่าเบีย้ประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม 

พ.ร.บ.จราจรทางบก ของรถทะเบียน

กข 6950 ชย. 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

59 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 15,000 อบต. กอง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ ช่าง

รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ

ฯลฯ

60 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์ 300,000 อบต. กอง

สินทีก่องช่างเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เพือ่ให้ ช่าง

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร

ถนน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐ

จัดสรรให้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

61 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 20,000 อบต. ส านัก

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการท า สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย งานปลัด

งานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิก วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

สภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

ประจ า พนักงานจ้างขององค์การ พ.ศ. ๒๕๕๗

บริหารส่วต าบล

62 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 500,000 อบต. ส านัก

งาน เพือ่ประสิทธภิาพการพัฒนา สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย งานปลัด

ตนเอง พัฒนาชุมชน สู่พัฒนาท้อง วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

ถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๗

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

63 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 0 อบต. ส านัก

หรือเข้าเล่มหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัด งานปลัด

ส่ิงปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า ป้องกัน

ทรัพย์สิน(ยกเวน้ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา

และเผยแพร่ ค่าใชัจ่ายในการด าเนินคดี

ตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าติดต้ังไฟฟ้า ค่าติดต้ังค่าประปา ค่าติด

ต้ังโทรศัทพ์ ค่าติดต้ังเคร่ืองรับสัญญาณ

ต่างๆ ฯลฯ

64 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 30,000 อบต. ส านัก

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ งานปลัด

กู้ภัย วทิยุส่ือสาร ฯลฯ ป้องกัน

65 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ 100,000 อบต. ส านัก

ล่ืนเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันไบโอดีเซล งานปลัด

น้ ามันเคร่ือง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ส่วน ป้องกัน

กลาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานส านักปลัด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

66 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงส่ิงของ 40,000 อบต. ส านัก

โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมส้ิน งานปลัด

เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม

เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา 

ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง

นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ 

หมอน้ ารถยนต์ ฯลฯ 

67 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ 70,000 อบต. ส านัก

ล่ืนเช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน งานปลัด

น้ ามันเคร่ือง ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม 

น้ ามันจารบี ฯลฯ ส าหรับรถทะเบียน

นข 2254 ชย และรถส่วนกลางที ่ส านัก

งานปลัดรับผิดชอบดูแล เคร่ืองตัดหญ้า

เล่ือยยนต์ เคร่ืองสูบน้ า ฯลฯ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานส านักปลัด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

68 เงินอุดหนุนเอกชน  เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะชุมชน 240,000 อบต. กอง

1)เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน หมู่บ้าน ส าหรับด าเนินการเคล่ือนโครง สาธารณ

งานตามแนวทางโครงการพระ การพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในกิจ- สุข

ราชด าริด้านสาธารณสุข กรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา

และบริบทพืน้ทีน่ั้นๆ แห่งละ 20,000บาท

 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจ

หน้าที ่และภารกิจถ่ายโอน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ





















































5.   ยุทธศาสตร์    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

5.1.    แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเฉลิมพระเกียรติอัน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 20,000 ในเขต อบต. อบต

เนื่องมาจากพระราชด าริของพระ ขององค์กรส่วนท้องถิ่น หัวทะเล

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที ่9 

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวริา

ลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร

รัชกาลที ่10 

2 โครงการ'รักน้ า รักป่า รักษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 20,000 ในเขต อบต. อบต

แผ่นดิน" ขององค์กรส่วนท้องถิ่น หัวทะเล

3 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 ในเขต อบต. อบต

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ โครงการฯ เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ หัวทะเล

พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระ ค่าพันธไ์ม้ ค่าป่ย ค่าส ารวจข้อมูลฯ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ





6.   ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

6.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมทางศานา  ประเพณี  และวฒันธรรมอันดีงาม   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2564                   พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ เพือ่จ่ายเป็นค่าของรางวลั ค่าอาหาร 220,000 ในเขตต าบล กอง

รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  ต าบลหัวทะเล ค่าป้าย ค่าเงินรางวลั ฯลฯ สวสัดิการฯ

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าร่วม/ เพือ่ใช้จ่ายตามโครงการเช่น วนัเฉลิม 60,000 อ าเภอ อบต.

จัดงานรัฐพิธ ีราชพิธ ีหรืองาน พระชนมพรรษา วนัปิยะมหาราช ฯลฯ หัวทะเล

พลังมวลชนหรือวนัส าคัญทีท่าง

ราชการประกาศเป็นวนัส าคัญ

ทางรัฐพิธต่ีางๆ

3 โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนและถวาย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/เข้าร่วม 0 อบต. อบต.

เทียนพรรษา ประเพณีแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา หัวทะเล

สงกรานต์

4 โครงการสืบสานวฒันธรรม ฉ่ าน้ า เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของ 0 ในเขตต าบล อบต.

แข่งเรือ สุขเหลือลอยกระทง ประจ า องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น หัวทะเล

ปีงบประมาณ 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



6.   ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

6.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมทางศานา  ประเพณี  และวฒันธรรมอันดีงาม  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย    พ.ศ. 2564                  พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ค่าจ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวนัส าคัญ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรม 10,000 อบต. อบต.

ต่างๆทีร่าชการประกาศเป็นส าคัญของ วนัส าคัญต่างๆทีท่างราชการประกาศเป็น หัวทะเล

ชาติ เป็นวนัส าคัญของชาติ เช่น วนัท้องถิ่นไทย

วนัต่อต้านยาเสพติด วนังดสูบบุหร่ีโลก ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือทีรั่ฐ

จัดสรรให้)

6 โครงการขับเคล่ือนการจัดต้ังอุทยานธรณี เพือ่จ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคล่ือนกิจกรรม 5,000 อบต. อบต.

(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) เกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจังหวดั หัวทะเล

ชัยภูมิ , อุทยานธรณี เช่นการจัดท าป้ายประชา

สัมพันธส์ร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน ฯลฯ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



6.   ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

6.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย    พ.ศ. 2564                  พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์ 500,000 ศูนย์พัฒนา กอง

สถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนอาหาร พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล จ านวน เด็กเล็กภาย การศึกษา

กลางวนั 245 วนั ๆ ละ 21 บาทต่อคน ในต าบล

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ 158,100 ศูนย์พัฒนา กอง

สถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนค่าจัด สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. เด็กเล็กภาย การศึกษา

การเรียนการสอนของ ศพด.(ค่ารายหัว) หัวทะเล อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ในต าบล

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ 56,500 ศูนย์พัฒนา กอง

สถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนค่าใช้ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. เด็กเล็กภาย การศึกษา

จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ ศพด. แยกเป็น ในต าบล

 - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาทต่อปี

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200

   บาทต่อปี

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300

   บาทต่อปี

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430

   บาทต่อปี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



6.   ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

6.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2564                  พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ เพือ่จ่ายเป็นค่าของรางวลั เงินรางวลั 40,000 ศูนย์พัฒนา กอง

ประจ าปี 2565 ค่าเคร่ืองเสียง ค่าอาหาร ฯลฯ เด็กเล็กภาย การศึกษา

ในต าบล

5 โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจผู้ เพือ่อบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก 15,000 ศูนย์พัฒนา กอง

ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล เด็กเล็กภาย การศึกษา

หัวทะเล ในต าบล

6 ค่าอาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรง- 1,143,000 โรงเรียน กอง

เรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ ในเขต อบต. การศึกษา

ศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กที ่อปท. จัดต้ังเองและรับถ่ายโอน

ภารกิจ ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล

จ านวน 260 วนั อัตรา 7.37บาทต่อคนต่อวนั

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



6.   ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

6.2   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2564                  พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวนั เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 2,118,280 โรงเรียน กอง

ค่าอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียนในสังกัด ในเขต อบต. การศึกษา

สพฐ. ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล อัตรา

มื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วนั

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



ก.ย.



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2564                  พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประ  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 22,000 อบต. ส านักงาน

มวลผล แบบที ่1 จอแสดง ภาพขนาด  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกวา่ 6 แกน หัวทะเล ปลัด อบต.

ไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐาน

ไม่น้อยกวา่ 3.0GHz และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณ

นาฬิกาได้ในกรณีทีต้่องใช้ความสามารถในการประมวล

ผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ

Cache Memory รวมในระบบ (Level)เดียวกันไม่น้อย

 9 MB

 มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ดีกวา่ดังนี้

 1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก

ทีม่ีหน่วยความจ าไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ 

 2) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน

หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing

Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

ไม่น้อยกวา่ 2 GB หรือ

 3) มีหน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีค่วามสามารถ

ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



น้อยกวา่ 2 GB 

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่

มีขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 

 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาด

ความจุไม่น้อยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด  Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย

 มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย

 มีข่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อย

กวา่ 1 ช่อง 

 มีช่องต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่น้อย

กวา่ 3 ช่อง 

 มีแป้นและเม้าส์

 มีจอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือทีรั่ฐจัดสรรให)้



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2564                   พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 2  มีมือจับชนิดบิด 14,600 อบต. กองคลัง

หลัง  มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น หัวทะเล

 คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)

3 โต๊ะท างาน(ไม)้ จ านวน 1 ตัว  ขนาดไม่น้อยกวา่ 120(ยาว)x60(กวา้ง)(ลึก)x70(สูง) 2,800 อบต. กองคลัง

หัวทะเล

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊(Note คุณลักษณะพ้ืนฐาน 22,000 อบต. กองคลัง

Book) จ านวน 1 เคร่ือง  มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)ไม่น้อยกวา่ 4 แกน หัวทะเล

หลัก(4 core) จ านวน 1 หน่วย หรือมีคุณลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกวา่ ดังนี้

1)ในกรณีทีม่ีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory

รวมในระดับ(Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไม่น้อยกวา่

2.3 GHZ และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟฟิก

(Graphics Proce-ssing Unit) ไม่น้อยกวา่ 10 แกน

2)ในกรณีมีหน่วยความจ าแบบ Crche Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกวา่ 6 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณไม่น้อยกวา่ 1.8 GHZ

และมีเทคโนโลยีเพิม่สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้่อง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565



ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

 มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มี

ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB 

 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาด

ความจุไม่น้อยกวา่ 1TB หรือชนิด Solid State 

Drive ขนาดความจุไม่น้อยกวา่ 250 GB จ านวน 

1 หน่อย 

 มีจอทีร่องรับความละเอียดไม่น้อยกวา่ 1.366x768

Pixel และมีขนาดไม่น้อยกวา่ 12 นิ้ว

 มีข่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่

ไม่น้อยกวา่ 3 ช่อง

 มีช่องเชื่อมแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกวา่

1 ช่อง  

 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) 

แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่จ านวนไม่น้อย

กวา่ 1 ช่อง 

สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกวา่ Wi-Fi(EEE802.11 b.g.

ac) และ Bluetooth 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือทีรั่ฐจัดสรรให)้



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,571,120 อบต. ส านักงาน

1.เงินเดือนนายก/รองนายก อบต. 514,080 หัวทะเล ปลัด อบต.

2.เงินประจ าต าแหน่งของนายก/รอง 42,120

นายก อบต.

3.เงินค่าตอบแทนพิเศษของนาก/รอง 42,120

นายก อบต.

4.เงินค่าตอบแทนพิเศษของเลขานุการ 86,400

นายก อบต.

5.เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. 1,886,400

2 เงินเดือนฝ่ายประจ า 3,021,800

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 1,956,000 อบต. ส านักงาน

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวทะเล ปลัด อบต.

2.หัวหน้าส านักปลัด

3.นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

4.เจ้าพนักงานธรุการ

5.นักทรัพยากรบุคคล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

เงนิเพ่ิมค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 84,000 อบต. ส านักงาน

ของพนักงานส่วนต าบล จ านวน 12 หัวทะเล ปลัด อบต.

เดือน

1.ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 126,000 อบต. ส านักงาน

1.ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวทะเล ปลัด อบต.

หัวทะเล

2.ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด

เงนิค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 12 275,600 อบต. ส านักงาน

เดือน หัวทะเล ปลัด อบต.

1.ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงนิค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 12 532,300 อบต. ส านักงาน

เดือน หัวทะเล ปลัด อบต.

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพน้กงานธรุการ

2.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

3.ต าแหน่ง แม่บ้าน

4.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์

 (ทัว่ไป)

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 47,900 อบต. ส านักงาน

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล ปลัด อบต.

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ

2.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

3.ต าแหน่ง แม่บ้าน

4.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์

 (ทัว่ไป)

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินเดือนฝ่ายประจ า 1,402,400

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 842,900 อบต. กองคลัง

1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง หัวทะเล

2.ต าแหน่ง นักวชิาการการเงินและบัญชี

3.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี

4.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

5.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล 34,900 อบต. กองคลัง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล

1.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

2.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 42,000 อบต. กองคลัง

1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง หัวทะเล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงนิค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 12 449,800 อบต. กองคลัง

เดือน หัวทะเล

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

2.ผู้ช่วยเจ้าน้าทีจ่ัดเก็บรายได้

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 32,800 อบต. กองคลัง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

2.ผู้ช่วยเจ้าน้าทีจ่ัดเก็บรายได้

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินเดือนฝ่ายประจ า 3,167,696

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 150,000 อบต. กอง

1.ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวทะเล การศึกษา

2.ต าแหน่ง นักวชิาการศึกษา

3.ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ

4.ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก/ครู จ านวน 4 

อัตรา

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 42,000 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวทะเล การศึกษา

เงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 17,460 อบต. กอง

1.เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน หัวทะเล การศึกษา

ส่วนต าบลต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ

เงนิวิทยฐานะ 84,000       อบต. กอง

1.เพือ่จ่ายเป็นเงินวทิยฐานะให้แก่ครูดูแล หัวทะเล การศึกษา

เด็กทีผ่่านการประเมินครูวทิยฐานะ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,161,596 อบต. กอง

1.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวทะเล การศึกษา

2.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

3.พนักงานขับรถ  (ทักษะ)

4.ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ไป)

5.แม่บ้าน (ทัว่ไป)

6.ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ(คุณวฒิุ)

7.ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

เงนิเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างต าแหน่ง 116,100 อบต. กอง

ต่างๆดังน้ี หัวทะเล การศึกษา

1.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

2.พนักงานขับรถ  (ทักษะ)

3.'ผู้ดูแลเด็ก (ทัว่ไป)

4.แม่บ้าน (ทัว่ไป)

5.'ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก (ทัว่ไป)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินเดือนฝ่ายประจ า 1,318,660

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 299,860 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข หัวทะเล สาธารณสุข

2.นักวชิาการสาธารสุข

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 42,000 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณ หัวทะเล สาธารณสุข

สุข

เงนิค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 12 เดือน 868,800 อบต. กอง

1.คนงานทัว่ไป (ทักษะ) หัวทะเล สาธารณสุข

2.คนงานทัว่ไป (ทัว่ไป)

3.คนงานประจ ารถขยะ(ทัว่ไป)

4.พนักงานขับรถขยะ(ทัว่ไป)

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 108,000 อบต. กอง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล สาธารณสุข

1.คนงานทัว่ไป (ทักษะ)

2.คนงานทัว่ไป (ทัว่ไป)

3.คนงานประจ ารถขยะ(ทัว่ไป)

4.พนักงานขับรถขยะ(ทัว่ไป)

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินเดือนฝ่ายประจ า 1,185,780

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 983,000 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวสัดิการ หัวทะเล สวสัดิการ

2.ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน

3.ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงานส่วนต าบล 17,280 อบต. กอง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล สวสัดิการ

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 42,000 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวสัดิการ หัวทะเล สวสัดิการ

สังคม

เงนิค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 12 143,500 อบต. กอง

เดือน หัวทะเล สวสัดิการ

1.ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(ทักษะ)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินเดือนฝ่ายประจ า 823,381

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 312,181 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หัวทะเล ช่าง

2.ต าแหน่งนายช่างโยธา

3.นายช่างไฟฟ้า

เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 12 เดือน 42,000 อบต. กอง

1.ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง หัวทะเล ช่าง

เงนิค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 12 404,800 อบต. กอง

เดือน หัวทะเล ช่าง

1.ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา (ทักษะ)

2.ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ทักษะ)

3.ต าแหน่งคนงานทัว่ไป (ทัว่ไป)

เงนิเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 27,600 อบต. กอง

1.ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า หัวทะเล ช่าง

2.ต าแหน่งนายโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 36,800 อบต. กอง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล ช่าง

1.ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา (ทักษะ)

2.ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ทักษะ)

3.ต าแหน่งคนงานทัว่ไป (ทัว่ไป)

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

























แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1.เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน 188,000 อบต. ส านักงาน

สังคม ส่วนของนายจ้าง 5% ของค่าจ้าง หัวทะเล ปลัด อบต.

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือที่

รัฐจัดสรรให้ (160,344บาท)

2.เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน

สังคม ส่วนของนายจ้าง 5% ของค่าจ้าง

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปตามอ านาจ

หน้าที ่และภาระถ่ายโอน (27,820บาท)

กองคลัง เป็นหน่วยเบิกจ่าย   

2 เงินสมทบกองทุนทดแทน  -เพือ่จ่ายป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000 อบต. กอง

ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. หัวทะเล สวสัดิการ

2537 แก้ไขเพิม่เติมฉบับที ่2 พ.ศ.2561

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือทีรั่ฐ

จัดสรรให้ กองคลัง เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  -เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 11,000,000 อบต. กอง

ทีม่ีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทีคุ่ณสมบัติ หัวทะเล สวสัดิการ

ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูง

อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2552

 -ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุทัว่ไปตามอ านาจหน้า

ที ่และภารกิจถ่ายโอน กองสวสัดิการสังคม

เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย

4 เบีย้ยังชีพความพิการ  -เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการเบีย้ความพิการ 4,696,000 อบต. กอง

ให้แก่คนพิการทีม่ีสิทธติามหลักเกณฑ์ทีก่ า หัวทะเล สวสัดิการ

หนด ทีไ่ด้แสดงความจ านงโดยการขอขั้น

ทะเบียนเพือ่ขอรับเงินเบีย้ความพิการไวก้ับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

 -ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุทัว่ไปตามอ านาจหน้า

ที ่และภารกิจถ่ายโอน กองสวสัดิการสังคม

เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  -เพือ่รองรับการสังเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วย 72,000 อบต. กอง

เอดส์ทีแ่พทย์ได้รับรองและท าการวนิิจฉัย หัวทะเล สวสัดิการ

แล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด

ทิง้ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ

อาชีพเล้ียงตนเองได้

 -ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุทัว่ไปตามอ านาจหน้า

ที ่และภารกิจถ่ายโอน กองสวสัดิการสังคม

เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย

6 เงินส ารองจ่าย  -เป็นรายจ่ายทีต้ั่งไวเ้พือ่ใช้ในกรณีฉุกเฉินที่ 500,000 อบต. ส านัก

มาสธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือด หัวทะเล ปลัด

ร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่านั้น

 -ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐ

จัดสรรให้ ส านักปลัด เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 รายจ่ายจากข้อผูกพัน 1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล 250,000 อบต. กอง

หัวทะเล (สปสช.) หัวทะเล สาธารณสุข

 -เพือ่จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ต าบลหัวทะเล ให้ไปด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที ่

 -ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐ

จัดสรรให้ กองสาธารณสุข เป็นหน่วยงาน

เบิกจ่าย

2)เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชลต าบล 150,000 อบต. กอง

หัวทะเล หัวทะเล สวสัดิการ

 -เพือ่จ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระ

ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิม่

 -ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐ

จัดสรรให้ กองสวสัดิการสังคม เป็นหน่วยงาน

เบิกจ่าย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2564                        พ.ศ. 2565

ที่ กิจกรรม ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ  -เพือ่จ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้า 410,000 อบต. กอง

ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.) ราชการส่วนท้องถิ่น 1% ของประมาณการ หัวทะเล คลัง

รายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุน

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือ

รัฐบาลจัดสรรให้ กองคลังเป็นหน่วยเบิกจ่าย

9 เงินบ านาญลูกจ้างประจ า  -เพือ่จ่ายชดเชยในส่วนทีท่้องถิ่นรับภาระให้ 69,600       อบต. กอง

แก่ลูกจ้างประจ าถ่ายโอน ทีเ่กษียณอายุ หัวทะเล คลัง

ราชการ

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือ

รัฐบาลจัดสรรให้ กองคลังเป็นหน่วยเบิกจ่าย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบกลาง ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ


















