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สวนท่ี  1  บทนำ 

 
1.1  บทนำ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสำคัญกับ
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกำหนดกรอบความเปนอิสระในการกำหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหนาที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจใหแกการปกครองสวน
ทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทำขึ้นเพ่ือใหกระจายอำนาจเปนไปอยางโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได  องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอำนาจกวางขวางขึ้น  ซึ่งมิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก
ประชาชนในทองถิ่นเทานั้น  แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และ
เปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล ในการนี้ 
เทศบาลตำบลหวยปาหวายไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2565 – 2565) ซึ่งเปนแผนที่กำหนดยุทธศาสตร
แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง 5 ป (2565 – 
2565)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำป   เน่ืองจากมีลักษณะเปนการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแตละป โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ป  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แกไข เทศบาลตำบล
หวยปาหวาย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย จึงไดจัดทำแผนดำเนินงานประจำป พ.ศ.2565 ตามรูปแบบที่กำหนดตาม
หนังสือดังกลาว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เปน “แผนงาน” โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลประจำป
งบประมาณพ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย ข้ึนและเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของ
โครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2565  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
และมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดตางๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลหวยปาหวาย มุงหวังวาแผนการ
ดำเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ใชเปนอยางดี 
 1.2 วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
การพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจำปงบประมาณนั้นเพื่อใหแนวทางใน
การดำเนินงานในปงบประมาณน้ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
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 2. แผนการดำเนินงานจะเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกิดจากการจายขาดเงิน
สะสม เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 
  3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สำหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหรวบรวมขอมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงานอื่นๆ ท่ีมีลักษณะการ
ดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนท่ีหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือเปนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เก่ียวตอเนื่องระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
  3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
  
 1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา การจัดทำแผนการดำเนินงานให
ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดงันี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 3. แผนการดำเนินงานใหจัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรบัแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยงาน
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดำเนินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณน้ันการขยายเวลาการจัดทำและการแกไขแผนการดำเนินงานเปนอำนาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน 
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 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 
 ภายหลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทำแผนการดำเนินงานแลวหากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตมีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรอืหนวยงานอ่ืนๆ (โดยใหจัดทำเปนแผนการดำเนนิงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,......) 
 รางแผนการดำเนินงานใหพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแผนงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่กำหนดไวในยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสอดคลอง
กับแผนพัฒนาสี่ป โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน 2 สวน คือ 
 
 1.4 ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำใหการดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3.  เพ่ือใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
4.  ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
5.  สามารถบรหิารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลตำบลหวยปาหวาย 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการตางๆตาม

งบประมาณในปงบประมาณ  พ.ศ.2565 ไดอยางถูกตอง 
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สวนที่ 2 บัญชี
โครงการ/กิจกรรม 
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สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้ 

 2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 
  แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตร/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเปนรอย
ละของโครงการท้ังหมด จำนวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของงบประมาณท้ังหมด หนวยงานรับผิดชอบ 

  การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตร  
แผนงาน ใหครบถวนสมบูรณ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการ
ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ
และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและแผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวย  

  การลงยุทธศาสตรและแผนงานโดยภาพรวมท้ังหมด ผลของการคิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด และการคดิเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100) 

 
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
   แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 

 2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน(แบบผด.02/1)
    แบบ ผด.02/1 เปนบัญชีจำนวนครุภัณฑสำหรับที่ไมไดดำเนินการตามโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวยประเภทครุภัณฑแตละประเภทพรอม
แสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ งบประมาณ (บาท) สถานที่ดำเนินการ 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีก
ปหนึ่ง 



บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

จํานวนโครงการ จํานวน

ที่ดําเนินการ งบประมาณ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                           7                     15.56 377,000.00                     11.59  กองชาง

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน                         -                           -    กองชาง

1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                         16                     35.56 327,700.00                     10.07  สํานักปลัด

1.4  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน                           2                       4.44 10,000.00                       0.31  สํานักปลัด

1.5  แผนงานการศกึษาฯ                         11                     24.44 1,885,900.00                     57.97  กองการศกึษาฯ

1.6 แผนงานการเกษตร                           1                       2.22 10,000.00                       0.31  สํานักปลัด

1.7 แผนงานสาธารณสุข                           6                     13.33 422,500.00                     12.99  กองสาธารณสุขฯ

1.8 แผนงานการพาณิชย                           1                       2.22 100,000.00                       3.07  กองชาง

 1.9  แผนงานงบกลาง                           1                       2.22                  120,000                       3.69  กองสาธารณสุข

รวม                         45                       100           3,253,100.00                   100.00

2.1  แผนงานการเกษตร 1                   100.00               10,000.00                   100.00 สํานักปลัด

รวม 1                   100.00               10,000.00                   100.00

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนงานดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร/แนวทาง
คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

รอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา คุณภาพชีวิต

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

หนา้ท ี7



บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

จํานวนโครงการ จํานวน

ที่ดําเนินการ งบประมาณ

บัญชสีรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนงานดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ยุทธศาสตร/แนวทาง
คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

รอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก

3.1  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 7                   100.00 170,000                         -   กองการศึกษาฯ

รวม 7                   100.00 170,000                         -   

4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4                   100.00 32,000                   100.00 สํานักปลัด

รวม 4                   100.00               32,000.00                   100.00

รวม - - - -

รวมทั้งสิ้น                        57 100 3,465,100 100

5.ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

3.ยุทธศาสตรการสงเสริมอนุรักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา องคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

หนา้ท ี8



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.9 แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

อุดหนุนเปนเงิน

สมทบกองทุนฯ 

ระดับตําบล ในอัตรา

ไมต่ํากวารอยละ 50

 ที่ไดรับจากกองทุนฯ

       120,000 ตําบลหวย

ปาหวาย

กอง

สาธารณสุข

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี9



4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาองคกรและบุคลากรสูการบริหารจัดการที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

1 สนับสนุนการ

บริหารงานสถานที่

กลาง อปท.

อุดหนุนงบประมาณ

 ใหหนวยงาน

เจาภาพ เพื่อ

ขับเคลื่อนการ

บริหารงาน

สวนกลางของ อปท.

 ในเขตอําเภอ

        10,000 พ้ืนที่ใน

เขตอําเภอ

สํานักปลัด

2 โครงการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินฯ

        10,000 ตําบลหวย

ปาหวาย

สํานักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี10



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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

3 โครงการฝกอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เจาหนาที่ทองถ่ิน

          2,000 ตําบลหวย

ปาหวาย

สํานักปลัด

4 โครงการประชุม

ประชาคมหมูบาน

และประชุม

ประชาคมตําบล

        10,000 ตําบลหวย

ปาหวาย

สํานักปลัด

หนา้ท ี11



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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

1 ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

อุดหนุนศูนย

ปฏิบัติการปองกันยา

เสพติด อ.พระพุทธ

บาท

        50,000 ต.หวยปา

หวาย

สํานักปลัด

2 ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนป

ใหม

จัดศูนยบริการ

ประชาชนชวงวนัหยุด

        20,000 ทต.หวย

ปาหวาย

สํานักปลัด  /

3 ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลสงกรานต

จัดศูนยบริการ

ประชาชนชวงวนัหยุด

        20,000 ทต.หวย

ปาหวาย

สํานักปลัด  /

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี12



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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

4 ฝกอบรมทบทวน 

อปพร.

จัดฝกอบรม 1 ครั้ง         30,000 ทต.หวยปา

หวาย และ

ศูนยฝกอบรม

นอกพ้ืนที่

สํานักปลัด

5 ฝกซอมแผนปองกัน

และบรรเทาสาธา

รณภยั

จัดฝกอบรม 1 ครั้ง         30,000 ทต.หวยปา

หวาย และ

ศูนยฝกอบรม

นอกพ้ืนที่

สํานักปลัด

6 ฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติฯ

จัดฝกอบรม 1 ครั้ง         30,000 ทต.หวยปา

หวาย และ

ศูนยฝกอบรม

นอกพ้ืนที่

สํานักปลัด

7 ฝกอบรมใหความรู

ดานการปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยฯ

จัดฝกอบรม 1 ครั้ง         30,000 ทต.หวยปา

หวาย และ

ศูนยฝกอบรม

นอกพ้ืนที่

สํานักปลัด

8 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว           1,800 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

9 จัดซื้อตูลอกเกอร 18

 ชอง

จํานวน 1 ชุด           8,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

หนา้ท ี13



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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

10 จัดซื้อตูเหล็กแบบ2

บานประตู

จํานวน 1 ชุด           5,900 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

11 จัดซื้อตูเหล็กแบบ

บานเลื่อน

จํานวน 1 ชุด           6,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

12 จัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 1 ชุด           8,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

13 จัดซื้อเครื่องรับ-สง 

วิทยุ 5 วัตต

จํานวน 2 เครื่อง         24,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

14 จัดซื้อเครื่องรับ-สง 

วิทยุ 10 วัตต

จํานวน 1 เครื่อง         28,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

15 จัดซื้อขอแยก

ดับเพลิง

จํานวน 1 ชุด           8,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

16 จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง จํานวน 1 ชุด         28,000 ทต.หวยปา

หวาย
สํานักปลัด

หนา้ท ี14



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.5 แผนงานการศึกษา

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 สนับสนุนอาหาร

กลางวนั ศพด.

ดําเนินการตามไตร

มาส

ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

 

2 คาจัดการเรียนการ

สอนและอุปกรณ

จัดซื้อ จํานวน 1 ครั้ง ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

 

3 ศึกษาดูงานเพ่ือ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา

จัดฝกอบรม จํานวน

 1 ครั้ง

        10,000 นอกพื้นที่

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

 

4 จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ชุด           3,400 ทต.หวย

ปาหวาย

กอง

การศกึษาฯ

 

       481,100

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี15



5 แขงขันกีฬา ศพด. จัดกิจกรรม จํานวน 

1 ครั้ง

        20,000 ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

 

6 ปฐมนิเทศ

ผูปกครองฯ

จัดกิจกรรม จํานวน 

1 ครั้ง

          3,000 ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

 

7 วันเด็ก จัดกิจกรรม จํานวน 

1 ครั้ง

        60,000 ทต.หวย

ปาหวาย

กอง

การศกึษาฯ

 /

8 จัดซื้อลําโพง จํานวน 1 ชุด           6,000 ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

9 จัดซื้อเครื่อง

คอมพิวเตอร

จํานวน 1 ชุด         17,000 ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

10 จัดซื้อเครื่อง printer แบบ Ink Tank 

จํานวน 2 เครื่อง

          8,600 ศพด.

เทศบาลฯ

กอง

การศกึษาฯ

11 โครงการอาหาร

กลางวนัสําหรับเด็ก

ประถมศึกษา

จํานวน 3 โรงเรียน     1,276,800 โรงเรียนใน

เขตพื้นที่

กอง

การศกึษาฯ

หนา้ท ี16



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.7 แผนงานสาธารณสุข

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

1 จัดการขยะแบบ

บุรณาการ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         30,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

สาธารณสุขฯ

2 พระราชดําริดาน

สาธารณสุข

อุดหนุนงบประมาณ

ในพื้นที่

       280,000 พ้ืนที่ตาํบล กอง

สาธารณสุขฯ

3 สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภยัฯ

ซื้อวัสดุการแพทย         70,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการสํารวจขอมูล

จํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตวตาม

โครงการ สัตวปลอดโรค

 คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบา

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง           7,500 พื้นที่ตําบล กอง

สาธารณสุขฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี17



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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

5 โครงการอบรมและ

รณรงคตอตานยาเสพ

ติดในสถานศึกษา

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         15,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการอบรมให

ความรูผูประกอบการ 

และผูสัมผัสอาหารฯ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         20,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

สาธารณสุขฯ

หนา้ท ี18



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

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 ฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ผูสูงอายุ

ฝกอบรม 1 ครั้ง           5,000 พื้นที่ใน

ตําบล

สํานักปลัด

2 สงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคม

ฝกอบรม 1 ครั้ง           5,000 พื้นที่ใน

ตําบล

สํานักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี19



3. ยุทธศาสตร  การสงเสริมอนรุักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3.1 แผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 โครงการเฉลิมพระ

เกียรติ 12 สิงหาฯ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง           5,000 ภายใน

จังหวัด

กอง

การศกึษาฯ

 /

2 โครงการเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง           5,000 ภายใน

จังหวัด

กอง

การศกึษาฯ

 /

3 โครงการสงทายป

เกา ตอนรับปใหม

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         20,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

การศกึษาฯ

 /  /

4 โครงการแขงขันกีฬา จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         50,000 พื้นที่ตาํบล กอง

การศกึษาฯ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี20



3. ยุทธศาสตร  การสงเสริมอนรุักษและฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น

3.1 แผนงานการศานา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

5 โครงการสืบสาน

อนุรักษดนตรี

พื้นบาน สะลอ ซอ 

ซึง

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         50,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

การศกึษาฯ

6 โครงการสืบสาน

และอนุรักษ

ประเพณีสงกรานต

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         20,000 พ้ืนที่ตําบล กอง

การศกึษาฯ

 /

7 โครงการสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

ฯ วันเขาพรรษาฯ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         20,000 ภายใน

จังหวัด

กอง

การศกึษาฯ

 /

หนา้ท ี21



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

1 จัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศ

18,000 BTU 

จํานวน 1 ชุด

        22,600 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

2 จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 1 ชุด           5,900 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

3 จัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุก

จํานวน 1 ชุด         22,000 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

4 จัดซื้อ Printer 

แบบMultifuntion 

แบบเลเซอร

จํานวน 1 ชุด         10,000 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

หนา้ท ี22



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

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

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

พ.ศ.2565
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

5 จัดซื้อ Printer 

แบบMultifuntion 

แบบ Ink Tank

จํานวน 1 ชุด           7,500 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

6 กอสรางถนน คสล. 

สายบานนายเอกชัย

 สีเขียว

พื้นที่ 381 ตร.ม.        197,000 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

7 โครงการปรับปรุงทอ

เมนประปาระบบ

ประปาหมูบาน

ยาว 1,023 เมตร        112,000 ทต.หวย

ปาหวาย

กองชาง

หนา้ท ี23



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.6 แผนงานการเกษตร

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 สงเสริมอาชีพ

เกษตรพอเพียง

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         10,000 พื้นที่ใน

ตําบล

สํานักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

 งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี24



2. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2.1 แผนงานการเกษตร

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 ปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติ

จัดกิจกรรม 1 ครั้ง         10,000 พื้นที่ตําบล สํานักปลัด

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี25



1. ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพชวีิต

1.8 แผนงานการพาณิชย

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 จัดซื้อครุภัณฑ

การเกษตร

จัดซื้อปมบาดาล  

สําหรับงานประปา

       100,000 พื้นที่ตําบล กองชาง

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลหวยปาหวาย  อําเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี

ลําดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ  

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

หนา้ท ี26


