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แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล 

 
ส่วนที่  1 
บทนำ 

 

1.บทนำ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2)  พ.ศ. 2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
และแผนการดำเนินงาน 
 สำหรับแผนการดำเนินงาน  นั้นมีลักษณะที่แสดงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่
ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินในปีงบประมาณนั้น  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการ
ทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ    ของแผนงาน  /  โครงการ  ในแผนการดำเนินงานที่จะทำให้การ
ติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วย 
 
2.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 การจัดทำแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดทำและประโยชน์ของ
แผนการดำเนินงานรวมทั้งทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล  ประจำปีงบประมาณ  พ .ศ. 2566    ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
ประสานงาน  และติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
3.ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548   ข้อ  
27  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ
นั้น  และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  รวบรวมแผนงาน  /  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ต้องการดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ  โดย
พิจารณาแผนงาน/โครงการ  จากแผนงาน/โครงการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
 3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 



 4.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 5.เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนปฏิบัติการโดยให้ปิด
ประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ  นั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่อนุมัติให้เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพ่ือให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้น 
 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่งสำหรับเทศบาล  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอาจมอบอำนาจให้นายอำเภอได้  เมื่อมีการขยายเวลาให้แจ้งจังหวัดทราบ 
 ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล   อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคสอง  ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอ
ในการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผล  
ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 
1.เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินการ 
2.จัดทำหลังจากท่ีได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว 
3.แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง 
4.เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่  1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น   และโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานอ่ืนจะเข้ามา
ดำเนินการในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานพ้ืนที่   และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนา
จังหวัด/อำเภอ  หรือก่ิงอำเภอ  แบบบูรณาการ 
ขั้นตอนที่   2     การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน  คือ 
 ส่วนที่    1 บทนำ  ประกอบด้วย 

- บทนำ 

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 



- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 ส่วนที่    2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 ร่างแผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 
 1.ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเลมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน 
 2.มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 3.แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
 4.เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และประเมินผล 
 5.การจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น



 



 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล   อำเภอบำเหน็จณรงค์      จังหวดัชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยที่ดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำ
และการบริการสาธารณะ 
1.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ 
1.2.การพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำทาง
การเกษตร 
1.3 พัฒนาการบริการสาธารณะ 
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อบต.หัวทะเล 

รวม 8 4.59 3,837,000 7.83  
2.การส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
2.1.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มี
คุณภาพ 
2.2.การพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
2.3.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 
2.4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
2.5  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.6   การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
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อบต.หัวทะเล 

รวม 47 27.01 2,937,000 5.99  



 
บัญชีสรุปโครงการ 

แผนการดำเนินงาน   ประจำปี  พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล   อำเภอบำเหน็จณรงค์      จังหวดัชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยที่ดำเนินการ 

3.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการจัดการที่ดี 
3.1.พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่
ประชาชนขององค์กร 

 
70 

 
40.22 

 

 
4,031,300 

 

 
8.22 

 
อบต.หัวทะเล 

รวม 70 40.22 4,031,300 8.22  
4.การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่
เกษตรกร 
4.2  ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการผลิตแก่กลุ่มอาชีพและ
เกษตรกร 
4.3  ส่งเสริมการผลิตโดยใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพ 
 
 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ ร้อยละของ
งบประมาณ 

หน่วยที่ดำเนินการ 

      
5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1.ส่งเสริมอนุรักษ์ และบำบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
5 
 

 
2.87 

 
160,000 

 

 
0.32 

 
อบต.หัวทะเล 

รวม 5 2.87 160,000 0.32  
6.ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี    
และวัฒนธรรม 
6.1.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี   และวัฒนธรรม
อันดีงาม 
6.2  ส่งเสริมการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษา 

 
 
6 
 
7 

 
 

3.44 
 

4.02 

 
 

270,000 
 

3,902,250 

 
 

0.55 
 

7.96 

 
 

อบต.หัวทะเล 

รวม 13 7.47 4,172,250 8.51  
7.บัญชีครุภัณฑ์   15 8.62 600,500 1.22 อบต.หัวทะเล 

8.งบบุคลากร 7 4.02 14,173,733 28.92 อบต.หัวทะเล 

9.งบกลาง 9 5.17 17,223,300 35.14 อบต.หัวทะเล 

รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 174 100 49,000,000 100  
 



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

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

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 โครงการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชน โดยการก่อสร้างที่พักรับรองประชาชนองค์การบริหารส่วน 485,000 ม.10 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10 ต าบลหัวทะเล งานกวา้ง 11 .00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สูง 5.30 เมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 88.00 

ตารางเมตร โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด 

2 โครงการก่อสร้างห้องครัว - ห้องเก็บเอกสาร โดยการก่อสร้างห้องครัว - ห้องเก็บเอกสาร 499,000 ม.10 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล งานกวา้ง 5.00 เมตร

ยาว 15.00 เมตร  โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 75 

ตารางเมตร โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด 

3 โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการประชาชน โดยการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการประชาชนองค์การ 563,000 ม.10 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10 บริหารส่วนต าบลหัวทะเล  งานกวา้ง 9 .00 เมตร 

ยาว 7.50 เมตร สูง 3.90 เมตร  โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่

67.50 ตารางเมตร โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด 

4 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัคร โดยการก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัคร 495,000 ม.10 กองช่าง

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10   งานกวา้ง 12 .00 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 5.30 เมตร 

โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 114.00 ตารางเมตร

 โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด

                                                                                                                                                    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                                                                                    แบบ ผด.02                                              

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2566



1.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า

1.1   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

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

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จงัหวดัชัยภูมิ

                   พ.ศ. 2566

5 โครงการดัดแปลง ต่อเติมเวทีและตกแต่งเฟอร์ โดยมีปริมาณงานเวทีมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 20.00 499,000     ม.10 กองช่าง

(บิ้วอิน)ห้องประชุมชัน้ 2 ตารางเมตร โครงตู้ไม้จริงและ mdf ปิดผิวเมลามีนมีพื้นที่

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10 ไม่น้อยกวา่ 35.00 ตารางเมตร และชัน้กระจกใสทั้งหมด

16 แผ่น โดยมีปริมาณงาน   โดยท าตามแบบที่ 

อบต.หัวทะเล ก าหนด

6 โครงการต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถเอนกประสงค์ โดยการ ต่อเติมโครงหลังคาที่จอดรถเอนกประสงค์ 651,000     ม.10 กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล งานกวา้ง 30.00 เมตร

ยาว 14.30 เมตร สูง 4.30 เมตร  โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่

429.00 ตารางเมตร โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด 

7 โครงการต่อเติมเพื่อติดต้ังตะแกรงเหล็กตาข่าย โดยการ ต่อเติมเพื่อติดต้ังตะแกรงเหล็กตาข่าย 202,000     ม.10 กองช่าง

ล้อมรอบตัวอาคารชัน้ 2 ส านักงาน ล้อมรอบตัวอาคารชัน้ 2 ส านักงาน องค์การบริหารส่วน

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  หมูท่ี่ 10 ต าบลหัวทะเล โดยมีปริมาณงาน ลูกกรง ขนาด 1.80 เมตร

? 2.95 ทั้งหมด 56 ชุด โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 297.36

ตารางเมตร โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด

8 โครงการก่อสร้างแท็งค์เพื่อการสูบน้ าด้วยระบบ โดยการ ก่อสร้างแท็งค์เพื่อการสูบน้ าด้วยระบบ 443,000 ม.10 กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัว พลังงานแสงอาทิตย์  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล

ทะเล หมูท่ี่ 10 งานกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สูง 7.10 เมตร  โดยมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกวา่ 32 

ตารางเมตร โดยท าตามแบบที่ อบต.หัวทะเล ก าหนด



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

3 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาความ เพือ่จ่ายป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและ 20,000 ทัง้ 12 กองสวสัดิ

รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลใน การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น หมู่บ้านภาย การสังคม

ครอบครัว พ.ศ. 2557 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม ในต าบล

หัวทะเล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   และการศึกษา

2.2   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 0 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 0 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 30,000 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 โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือด เพือ่จ่ายเป็นรายจ่ายในการด าเนินงาน 180,000  หมู่ 1-12 กอง

ออกและก าจัดยุงลาย 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 21,600 หมู่ 1-12 กอง

และส่ิงปฏิกูลในเขตพืน้ทีต่ าบลหัว การจัดเก็บขยะและส่ิงปฏิกูลในเขตพืน้ที่ สาธารสุข

ทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2566 ต าบลหัวทะเล ประจ าปีงบประมาณ 2564

 ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือ

รัฐบาลจัดสรรให้

4 โครงการอบรมปูองกันและช่วยเหลือ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 0 หมู่ 1-12 การรักษา

ผู้ประสบภัยทางน้ าให้เด็กและ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้ สงบภัย

เยาวชนในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก

อบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาล

จัดสรรให้

5 โครงการปูองกันและระงับโรคติดต่อ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกัน 0 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และสังคม

2.3  แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติด้านสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัย เพือ่ส าหรับการจัดหาวคัซีนปูองกันโรคพิษสสนัข 68,400 หมู่ 1-12 กอง

จากโรคพิษสุนัขบ้า บ้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น สาธารสุข

เป็นส าหรับโครงการฯลฯ ในอัตรา ตัวละ 30 

บาท และส าหรับการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์

และขึ้นทะเบียนสัตว ์อัตราตัวละ 6 บาทต่อปี

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยบค่าใช้จ่าย

ในการจขัดสวสัดิภาพสัตวข์ององค์กรปูองครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 300,000 อบต. อบต.

เสพติดและสร้างความปรองดองสมาน กีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรอง หัวทะเล

ฉันท์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ดองสมานฉันท์ ตามระเบียบกระทรวงมหาด

ประจ าปีงบประมาณ 2566 ไทยวา่ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

ต้ังจ่ายจากเงินราย ได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐบาล

จัดสรรให้

2 โครงการจัดแข่งขันกีฬาทะเลสีมุม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขัน 0 ทัง้ 12 อบต.

เกมส์ต้านยาเสพติด กีฬาภายในต าบลชอง นักเรียน เยาวชน หมู่บ้านภาย หัวทะเล

กลุ่ม อสม.และประชาชนทัว่ไป เช่น ในต าบล

ค่าจัดสถานที ่ค่าตอบแทนคณะกรรม หัวทะเล

การตัดสิน ค่าเงินรางวลั ฯลฯ

3 โครงการส่งนักกีฬาเด็ก เยาวชนและ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเด็ก เยาวชน 100,000 ทัง้ 12 อบต.

ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมการแข่งขัน และ ประชาชนทัว่ไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการ หมู่บ้านภาย หัวทะเล

จ านวนขั้นรายการต่างๆ ต่างๆ ในต าบล

เช่นค่าปูาย ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวนัและ หัวทะเล

เคร่ืองด่ืม ค่าวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 10,000 พนักงาน ส านักปลัด

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

5 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 168,000 พนักงาน ส านักปลัด

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

6 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 25,000 พนักงาน ส านักปลัด

เวลาราชการ พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนต าบล

ราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง

7 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 10,000 คณะกรรม ส านักปลัด

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 10,000 พนักงาน กองคลัง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

9 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 36,000 พนักงาน กองคลัง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

10 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 200,000 คณะกรรม กองคลัง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

11 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 10,000 พนักงาน กองคลัง

เวลาราชการ พนักงานจ้างทีป่ฏิบัติงานนอกเวลา ส่วนต าบล

ราชการ ลูกจ้าง 

พนักงานจ้าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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.

12 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

13 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

14 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 20,000 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

15 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 10,000 พนักงาน กอง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า การศึกษา

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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.

16 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 30,000 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า สวสัดิการฯ

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

17 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 130,000 คณะกรรม กอง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ สวสัดิการฯ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

18 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 5,000 พนักงาน กอง

เวลาราชการ ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า สวสัดิการฯ

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

19 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 0 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า ช่าง

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 เงินค่าเช่าบ้าน เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 36,000 พนักงาน กอง

ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม ลูกจ้างประจ า ช่าง

ระเบียบ ผู้บริหารฯ

21 เงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก เพือ่จ่ายให้พนักงานส่วนต าบล,ลูกจ้าง 8,000 คณะกรรม กอง

เวลาราชการ ประจ า,ผู้บริหารฯซ่ึงมีสิทธเิบิกได้ตาม การทีไ่ด้รับ ช่าง

ระเบียบ การแต่งต้ัง

22 เงินค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการ เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราช 5,000     คณะกรรม กอง

อันเป็นประโยชน์ต่อ อปท. การอันเป็นประโยชน์ต่อ อปท.เช่น การทีไ่ด้รับ สาธารสุข

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนิน การแต่งต้ัง

การสอบ ฯลฯ

23 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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.

24 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 40,000 อบต. ส านักปลัด

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม อบต.

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราช เพือ่ส าหรับเป็นค่าเบีย้เล้ียง,ค่าทีพ่ัก, 40,000 อบต. กองคลัง

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

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

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม การศึกษา

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

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

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม สาธารณสุข

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.4  ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและนันทนาการ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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.

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

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม สวสัดิการ

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

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

การ ค่าพาหนะ ส าหรับผู้มีสิทธเิบิกได้ตาม ช่าง

ระเบียบทีก่ าหนดไว้

30 วสัดุกีฬา เพือ่จ่ายให้ได้มาซ่ึงส่ิงของโดยสภาพมีลักษณะ 60,000 อบต. กอง

เป็นวสัดุคงทน วสัดุส้ินเปลืองเมื่อใช้แล้วย่อมส้ิน สวสัดิการ

เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

รวมถึงรายจ่ายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม

หรือปรับปรุงวสัดุรายจ่ายเพือ่จัดหาส่ิงของที่

ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้

สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงรายจ่ายทีต้่อง

ช าระพร้อมกับค่าวสัดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี

ค่าประกันภัย ค่าติดต้ัง เช่นห่วงยาง ไม้ตีปิงปอง

ไม้แบตมินตัน ลูกฟุตบอล ลูกเทนนิส ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 300,000 อปพร. ส านัก

งานของอาสาสมุครปูองกันฝุายพล อบรม ค่าปูาย ฯลฯ ปลัด อบต.

เรือน (อพปร.)

3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น กรวยจราจร 100,000 รถยน์กู้ชีพ- ส านัก

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญานไฟฉุก กู้ภัย ปลัด อบต.

เฉิน แผงกั้น ยางรถยนต์กู้ภัย อะไหล่

แบตเตอรรี หม้อน้ า น๊อต ฯลฯ

4 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่นค่าอาหาร 30,000 รถยน์กู้ชีพ- ส านัก

ต าบลหัวทะเล ค่าวทิยากร ค่าสถานที ่และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีจ่ า กู้ภัย ปลัด อบต.

เป็นในการฝึกอบรม ฯลฯ

2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.5     การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก้ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือ่ปูอง 20,000 อบต. ส านักงาน

ไขปัญหายาเสพติด กัน บ าบัด ฟืน้ฟู และแก้ไข ปัญหายา ปลัด อบต.

เสพติด เช่น ค่าวทิยากร ค่าวสัดุอุป-

กรณ์ ค่าปูาย ฯลฯ

6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าทีข่องสมา 60,000 อปพร. ส านัก

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

ปฏิบัติหน้าทีต่ามระเบียบทีก่ าหนด ปูองกัน

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การจัดอบรม ประชุม สัมมนา ให้แก่ พนักงาน 200,000 อบต. ส านัก

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

สตรี บุคคลภายนอก

8 โครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับ ค่าจ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก 30,000 อบต. ส านัก

อัคคีภัย อบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปลัด อบต.

 ปูองกัน

2.5     การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

2.   ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 0 ทัง้ 12 ส านักงาน

องค์กรปกครองท้องถิ่น ต้ังผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หมู่บ้านภาย ปลัด

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือที่ ในต าบล

รัฐจัดสรรให้ หัวทะเล

2 โครงการ อบต.เคล่ือนที ่บ าบัด เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดสถานที ่ค่าป้าย 40,000 ทัง้ 12 ส านักงาน

ทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ โครงการ ฯลฯ หมู่บ้านภาย ปลัด

กับประชาชน "ประจ าปีงบประ ในต าบล

มาณ 2566 หัวทะเล

3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า 0 อบต. อบต.

สารสนเทศและการส่ือสาร และพัฒนาระบบเวบ็ไซต์ของ อบต. หัวทะเล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 40,000 อบต. ส านัก

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ปลัด อบต.

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

5 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 30,000 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. 2566



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 20,000 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

                   

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ส านักงานปลัด)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 440,000 อบต. ส านักงาน

ปลัด

10 ค่าน้ าประปา เพือ่จ่ายเป็นค่าน้ าประปาทีท่ าการ 48,000 อบต. ส านักงาน

อบต. ปลัด

11 ค่าโทรศัพท์ เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เคล่ือนที ่ 5,000 อบต. ส านักงาน

และโทรศัพท์ส านักงานของ อบต.  ปลัด

12 ค่าเช่าพืน้ทีเ่วบ็ไซต์ และค่าธรรม เพือ่จ่ายป็นค่เช่าพืน้ทีใ่นการจัดท าและ 10,000 อบต. ส านักงาน

เนียมทีเ่กี่ยวข้อง พัฒนาระบบเวบ็ไซต์ของ อบต.หัวทะเล ปลัด

13 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม 50,000 อบต. ส านักงาน

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก ปลัด

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าตักส่ิงปฎิ

กูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าเบีย้ประกันรถยนต์ของรถรถยนต์

ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. จราจรทางบก ฯลฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

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. 2565                        พ.ศ. 2566

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- 30,000 อบต. ส านักงาน

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น ตู้เย็น ปลัด

โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ

ฯลฯ

15 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล 25,000 อบต. ส านักงาน

พิธกีาร คณะบุคคลทีม่าตรวจเยี่ยม นิเทศ- ปลัด

งาน หรือมาประชุมต่างๆ หรือมาด า-

เนินกิจกรรมอื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่

อบต.

16 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนา เพือ่จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ 70,000 อบต. ส านักงาน

คม เน็ตฯลฯ ปลัด

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

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. 2565                        พ.ศ. 2566

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 20,000 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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองคลัง)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 10,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 2566

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. 2565                        พ.ศ. 2566

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 20,000 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 70,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองการศึกษา)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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- 20,000 อบต. กอง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถตู้ การศึกษา

ปรับอากาศ ทีว ีตู้เย็น คอมพิวเตอร์

เคร่ีองซักผ้า เคร่ืองเล่นสนามเด็ก ฯลฯ

32 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ เพือ่จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล 3,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 20,000 อบต. กอง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สาธารณ

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง สุข

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

35 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกาย 5,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 5,000 อบต. กอง

ต่างๆ ค่าเย็บหนังสือ ค่าซักฟอก สาธารณ

ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเหมาบริการ สุข

ต่างๆ ค่าตักส่ิงปฏิกูล ค่าติดต้ังไฟฟ้า

ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ

38 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพือ่เป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุ- 35,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 216,000 อบต. กอง

ปฏิกูล สาธารณ

 -เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครง สุข

การจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะและส่ิง

ปฏิกูลในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล

42 รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราช- 1)ค่าจ่ายตามโครงการสัตวป์ลอดภัยจาก 68,400 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 30,000 อบต. กอง

งาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ สวสัดิการ

แฟ้ม กาว คลิป ซองครุฑ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร ตรายาง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ

ฯลฯ

44 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 20,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 5,000 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 ...

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 20,000 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

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 200,000 อบต. กอง

เช่นไม้อัด สังกะสี บล็อก สี ปูนซีเมนต์ ช่าง

ท่อระบายน้ า ฯลฯ

56 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุ เช่น ยางรถยนต์ 20,000 อบต. กอง

อะไหล่ แบตเตอรี หัวเทียน ฯลฯ ช่าง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 50,000 อบต. กอง

(!)ส าหรับยานพาหนะ เคร่ืองจักร เคร่ือง ช่าง

มือต่างๆ ของหน่อยงานอื่นทีอ่งค์กรบริหาร

ต าบลหัวทะเล

58 รายจ่ายให้ได้มาซ่ึงบริการ เพือ่จ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ 20,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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- 20,000 อบต. กอง

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ ช่าง

รถจักรยานยนต์ คอมพิวเตอร์ โต๊ะ

เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ

ฯลฯ

60 ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์ 745,000 อบต. กอง

สินทีก่องช่างเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เพือ่ให้ ช่าง

สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคาร

ถนน ส่ิงก่อสร้างต่างๆ 

 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ทีจ่ัดเก็บเอง หรือรัฐ

จัดสรรให้

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แผนงานเคหะและชุมชน)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 300,000 อบต. ส านัก

งาน เพือ่ประสิทธภิาพการพัฒนา สัมมนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย งานปลัด

ตนเอง พัฒนาชุมชน สู่พัฒนาท้อง วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ

ถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๕๗

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 50,000 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- 40,000 อบต. ส านัก

ภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆ เช่น รถยนต์ งานปลัด

กู้ภัย วทิยุส่ือสาร ฯลฯ ป้องกัน

65 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อ 110,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 20,000 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 120,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



3.   ยุทธศาสตร์   ด้านการเมืองและการบริหารจัดการทีด่ี

3.1   แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการและการให้บริการแก่ประชาชนขององค์กร  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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

69 วสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น 10,000 อบต. กอง

แป้มพิมพ์ เม้าท์ ตลับผงหมึก อุปกรณ์ สาธารณ

เพิม่เติม โปรแกรมและอื่นๆทีเ่กี่ยว สุข

ข้องกับคอมพิวเตอร์

70 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุที่ 20,000 อบต. ส านัก

ใช้ในกิจการภายในส านักงาน อบต. ปลัด

เช่น สายไฟ ฟิวส์ ปล๊ักไฟ สวติซ์ไฟ

หลอดไฟ ไมโครโฟน เคร่ืองบันทึก

เสียง ฯลฯ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ





















































5.   ยุทธศาสตร์    ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

5.1.    แนวทางการพัฒนา   สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 40,000 ในเขต อบต. อบต

เนื่องมาจากพระราชด าริของพระ ขององค์กรส่วนท้องถิ่น หัวทะเล

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ ในรัฐกาลที ่9 

และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวริา

ลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร

รัชกาลที ่10 

2 โครงการ'รักน้ า รักป่า รักษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 40,000 ในเขต อบต. อบต

แผ่นดิน รักส่ิงแวดล้อม" ขององค์กรส่วนท้องถิ่น หัวทะเล

3 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



4 โครงการ 1 อปท. ถนนทอ้งถ่ินใสใจสิ่ง เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน 20,000 ในเขต อบต. อบต

แวดลอ้ม เชน่คา่ป้าโครงการ คา่อาหาร หัวทะเล

น า้ดื่ม คา่ปุ๋ ยบ  ารุงตน้ไม ้ฯลฯ พ่ือเป็น

การอนรุกัษส์ิ่งแลอ้ม ป่าไม ้และปรบั

ปรุภมิูทศัน ์รกัษาความะอาด ถนน

สาธารณะภายในต าบลหวัทะเล

5 โครงการสวนอาหารป่าชมุชนบา้นโคก เพ่ือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน 50,000 ในเขต อบต. อบต

แสวหมู ่6 เชน่คา่ป้าโครงการ คา่อาหาร หัวทะเล

น า้ดื่ม คา่ปุ๋ ยบ  ารุงตน้ไม ้ฯลฯ พ่ือเป็น

การอนรุกัษส์ิ่งแลอ้ม ป่าไม ้และปรบั

ปรุภมิูทศัน ์รกัษาความะอาด ถนน

สาธารณะภายในต าบลหวัทะเล







6.   ยุทธศาสตร์   ด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

6.1   แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมกิจกรรมทางศานา  ประเพณี  และวฒันธรรมอันดีงาม   

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2565                   พ.ศ. 2566

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 200,000 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 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

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. 2565                  พ.ศ. 2566

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 0 อบต. อบต.

(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) เกี่ยวกับแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคัญของจังหวดั หัวทะเล

ชัยภูมิ , อุทยานธรณี เช่นการจัดท าป้ายประชา

สัมพันธส์ร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชน ฯลฯ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

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. 2565                  พ.ศ. 2566

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 535,650 ศูนย์พัฒนา กอง

สถานศึกษา ศพด. เงินสนับสนุนอาหาร พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล จ านวน เด็กเล็กภาย การศึกษา

กลางวนั 245 วนั ๆ ละ 21 บาทต่อคน ในต าบล

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร เพือ่จ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ 119,000 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. 2566

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. 2565                  พ.ศ. 2566

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 20,000 ศูนย์พัฒนา กอง

ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหัวทะเล เด็กเล็กภาย การศึกษา

หัวทะเล ในต าบล

6 ค่าอาหารเสริม(นม) เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่โรง- 1,073,100 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. 2566

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. 2565                  พ.ศ. 2566

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 2,058,000 โรงเรียน กอง

ค่าอาหารกลางวนัให้แก่โรงเรียนในสังกัด ในเขต อบต. การศึกษา

สพฐ. ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีต่ าบลหัวทะเล อัตรา

มื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วนั

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ













แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2565                  พ.ศ. 2566

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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊(Note ส าหรับประเมินผล จ านวน 1 เคร่ืองๆละ22,000 บาท 44,000 อบต. ส านักงาน

Book) จ านวน 2 เคร่ือง หัวทะเล ปลัด อบต.

2 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ราคาเคร่ืองละ 4,000 บาท จ านวน 5 คร่ือง 20,000 อบต. ส านักงาน

ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tahk Printer) หัวทะเล ปลัด อบต.

3 ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เล่ือนกระจกขนาด 4 ฟุต (ไม่นอยกวา่ 118x40x87ซ.ม.) 9,000 อบต. ส านักงาน

จ านวน 2 หลัง หัวทะเล ปลัด อบต.

4 เก้าอี้ส านักงาน ( สายปฏิบัติ) จ านวน 20 ตัว 60,500   อบต. ส านักงาน

หัวทะเล ปลัด อบต.

5 เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ขาว-ด า และสี 35,000 อบต. ส านักงาน

หัวทะเล ปลัด อบต.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย  พ.ศ. 2565                   พ.ศ. 2566

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 โต๊ะท างาน(ไม)้ จ านวน 2 ตัว  ขนาดไม่น้อยกวา่ 120(ยาว)x60(กวา้ง)(ลึก)x70(สูง) 6,000 อบต. ส านักงาน

หัวทะเล ปลัด อบต.

7 โต๊ะท างาน(เหล็ก) พร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จ านวน 1 ตัว 7,000 อบต. ส านักงาน

หัวทะเล ปลัด อบต.

8 โต๊ะประชุม โต๊ะประชุมทรงส่ีเหล่ียมขาไม้ ขนาดไม่น้อยกวา่ 40,000 อบต. ส านักงาน

60x240x76 ซม. จ านวน 6 ตัว หัวทะเล ปลัด อบต.

9 เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพืน้หรือแบบ ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากวา่ 18,000 บีทียู 234,500 อบต. ส านักงาน

แขวน จ านวน 7 เคร่ืองๆละ33,500 บาท หัวทะเล ปลัด อบต.

10 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 2 หลังๆ ละ 5,700 บาท 11,400 อบต. กอง

หัวทะเล คลัง

11 โต๊ะท างาน(ไม)้ จ านวน 1 ตัว  ขนาดไม่น้อยกวา่ 120(ยาว)x60(กวา้ง)(ลึก)x70(สูง) 3,000 อบต. กอง

หัวทะเล คลัง

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงานบัญชีครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



12 กล้องโทรนทัศน์วงจรปิดชนิดเครือ จ านวน 13 ตัวๆละ 5,700 บาท 74,100 อบต. ส านักงาน

ข่าย แบบมุมมองคงทีส่ าหรับติดต้ัง หัวทะเล ปลัด อบต.

ภายนอกส านักงาน

13 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ราคาเคร่ืองละ 4,000 บาท จ านวน 2 เคร่ือง 8,000 อบต. กอง

ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tahk Printer) หัวทะเล สวสัดิการ

14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊(Note ส าหรับประเมินผล จ านวน 1 เคร่ืองๆละ22,000 บาท 44,000 อบต. กองช่าง

Book) จ านวน 2 เคร่ือง หัวทะเล

15 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ราคาเคร่ืองละ 4,000 บาท จ านวน 1 เคร่ือง 4,000 อบต. กอง

ถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tahk Printer) หัวทะเล การศึกษา



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 1,108,800

2 เงินเดือนฝ่ายประจ า

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 3,041,500 อบต. ส านักงาน

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวทะเล ปลัด อบต.

2.หัวหน้าส านักปลัด

3.นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

4.เจ้าพนักงานธรุการ

5.นักทรัพยากรบุคคล

6.นักจัดการงานทัว่ไป

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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.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 12 298,200 อบต. ส านักงาน

เดือน หัวทะเล ปลัด อบต.

1.ต าแหน่งนักวเิคราะห์นโยบายและแผน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 12 451,700 อบต. ส านักงาน

เดือน หัวทะเล ปลัด อบต.

1.ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพน้กงานธรุการ

2.ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

3.ต าแหน่ง แม่บ้าน

4.พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์

 (ทัว่ไป)

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 27,000 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)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 1,610,200

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 1,050,000 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 24,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานบริหารงานคลัง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 12 479,200 อบต. กองคลัง

เดือน หัวทะเล

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

2.ผู้ช่วยเจ้าน้าทีจ่ัดเก็บรายได้

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 15,000 อบต. กองคลัง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

2.ผู้ช่วยเจ้าน้าทีจ่ัดเก็บรายได้

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 2,868,950 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 24,000 อบต. กอง

1.เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน หัวทะเล การศึกษา

ส่วนต าบลต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ

เงนิวิทยฐานะ 84,000       อบต. กอง

1.เพือ่จ่ายเป็นเงินวทิยฐานะให้แก่ครูดูแล หัวทะเล การศึกษา

เด็กทีผ่่านการประเมินครูวทิยฐานะ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานการศึกษา

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 992,110 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 60,500 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานสาธารณสุข

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 1,645,000

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 450,000 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 1,008,000 อบต. กอง

1.คนงานทัว่ไป (ทักษะ) หัวทะเล สาธารณสุข

2.คนงานทัว่ไป (ทัว่ไป)

3.คนงานประจ ารถขยะ(ทัว่ไป)

4.พนักงานขับรถขยะ(ทัว่ไป)

เงนิเพ่ิมค่าครองชีพของพนักงานจ้าง 877,000 อบต. กอง

จ านวน 12 เดือน หัวทะเล สาธารณสุข

1.คนงานทัว่ไป (ทักษะ)

2.คนงานทัว่ไป (ทัว่ไป)

3.คนงานประจ ารถขยะ(ทัว่ไป)

4.พนักงานขับรถขยะ(ทัว่ไป)

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน งบบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566



แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 1,256,000

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 940,000 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. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 1,180,963

เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล 12 เดือน 744,063 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 12 248,600 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. 2566

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

























แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 195,700 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 11,100,000 อบต. กอง

ทีม่ีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทีคุ่ณสมบัติ หัวทะเล สวสัดิการ

ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วา่ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยังชีพผู้สูง

อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2552

 -ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุทัว่ไปตามอ านาจหน้า

ที ่และภารกิจถ่ายโอน กองสวสัดิการสังคม

เป็นหน่วยงานเบิกจ่าย

4 เบีย้ยังชีพความพิการ  -เพือ่รองรับการจัดสวสัดิการเบีย้ความพิการ 4,416,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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 200,000 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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ



แผนงานงบกลาง

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/ งบประมาณ สถานที่ หน่วย      พ.ศ. 2565                        พ.ศ. 2566

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. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวดัชัยภูมิ


















