
 
 
  

  
 
 
 
 

 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 

  
ของ 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

 
งานนโยบายและแผน 
โทร ๐-๓๒๗๙-๔๔๔๙ 

โทรสาร ๐-๓๒๗๙-๔๔๕๐ 
www.HOAYSAINEAU.COM 

 



ค าน า 
 

เนื่องด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำ เนินงำน  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ  แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเตมิ ถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่
วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเ พ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสม หรือ
ได้รับแจ้ง  แผนงำนและโครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่
ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น    

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบดังกล่ำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือ จึงได้
ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียด
แผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปีงบประมำณนั้น และใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นมีกำรประสำนและบูรณำกำร  กำร
ท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้
กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณให้มีควำมสะดวกมำกขึ้น และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำร
ด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะสำมำรถใช้
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือ และผู้ที่เก่ียวข้องเป็นอย่ำงดี 

 
 

                                                                             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือ
           กันยำยน  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
    หน้ำ 
ส่วนที่ ๑                  
 ๑. บทน ำ         ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน      ๑ 
 ๓. ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน                ๒  
 ๔. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน      ๓ 
 
ส่วนที่ ๒ 
 ๑. บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ (ผด.๐๑)             ๔ 

  ๒. บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด.๐๒)                  ๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

๑. บทน า 
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ตำมหมวด ๕ ข้อ 
๒๖ กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร ดังนี้ (๑) 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รฐัวิสำหกิจ  และหน่วยงำนอ่ืนๆที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น (๒) 
คณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำน  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ  เพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน  และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้
แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณจำกเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำร จำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค 
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  กำร
ขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น” 

ภำยใต้กฎหมำยดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือ  จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำร
ด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น  เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน  โครงกำรพัฒนำและ 
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  และใช้เป็น 
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้มีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น  มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ของ แผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำม
สะดวกมำกขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
(๑) เพ่ือให้ทรำบถึงรำยละเอียดแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริง ทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ  
(๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ให้มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  
(๓) เพ่ือให้มีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำน และกำรจ ำแนก รำยละเอียดต่ำงๆ 

ของแผนงำน/โครงกำรในแผนกำรด ำเนินงำนจะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมำณมีควำม
สะดวกมำกขึ้น 

 
 



๒ 

๓. ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ขั้นตอนที่ ๑ ขั้นตอนการจัดท าร่างแผน คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท ำร่ำง
แผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาร่างแผน คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำง
แผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น  

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้แผนกำร
ด ำเนินงำน ทั้งนี้ ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน แผนกำรด ำเนินงำนให้จัดท ำให้แล้วเสร็จ
ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 
งบประมำณจำกเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงำนและโครงกำรจำก หน่วยรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค 
รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นๆ  ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมำณนั้น  

“กำรขยำยเวลำกำรจัดท ำและกำรแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น” 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีรายละเอียดเค้าโครงการดังนี้  
ส่วนที่ ๑ บทน า ประกอบด้วย  
๑.๑ บทน ำ  
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย  
๒.๑ สรุปบัญชีโครงกำร/กิจกรรม (ผด. ๐๑)  
๒.๒ บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด. ๑๒)  
๒.๓ บัญชีครุภัณฑ์ส ำหรับไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้อง (ผด. ๐๒/๑) 

 

 

 

 

 
 
 



๓ 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔. ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  
(๑) ท ำให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือมี

ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น  
(๒) ท ำให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำยเหนือเป็นไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
(๓) ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล  ท ำให้กำรติดตำมและ 

ประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น  
(๔) ใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไป

อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหน่วยรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำครัฐวิสำหกิจ 
หน่วยงำนอ่ืนๆ 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสนับสนุน 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำ 

รวบรวมแผนงำน โครงกำรพัฒนำ 

จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

เสนอผู้บริหำรท้องถิ่น 

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันท่ี
ประกำศ เพื่อให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและปดิ
ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวันนับ
แต่วันท่ีตั้งงบประมำณด ำเนินกำรฯ 



 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 

แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านแหล่งน้ า 
   ๑.๑ แผนงำนกำรเกษตร 

 
๑ 

 
๑.๖๗ 

 
๑๔,๒๐๐ 

 
๐.๑๐ 

 
กองช่ำง 

รวม ๑ ๑.๖๗ ๑๔,๒๐๐ ๐.๑๐  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ๒.๑ แผนงำนกำรศึกษำ 
   ๒.๒ แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนันทนำกำร   

 
๑๔ 
๖ 

 
๒๓.๒๑ 
๑๐.๗๑ 

 
๒,๕๒๘,๐๐๐ 
๑๘๐,๐๐๐ 

 
๑๖.๙๔ 
๑.๒๑ 

 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 

รวม ๒๐ ๓๓.๓๓ ๒,๗๐๘,๐๐๐ ๑๘.๘๔  
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๓.๑ แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
๗ 

 
๑๑.๖๗ 

 
๔,๗๖๗,๙๐๐ 

 
๓๑.๙๔ 

 
กองช่ำง  

รวม ๗ ๑๑.๖๗ ๔,๗๖๗,๙๐๐ ๓๑.๙๔  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านเศรษฐกิจ  
 ๔.๑ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
๑ 

 
๑.๖๗ 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
๐.๑๓ 

 
ส ำนักปลัด 

รวม ๑ ๑.๖๗ ๒๐,๐๐๐ ๐.๑๓  
 

 

๔ 

 

แบบ ผด.๐๑ 



บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

ร้อยละ 
ของงบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านสังคม 
   ๕.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
   ๕.๒ แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
   ๕.๓ แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
   ๕.๔ แผนงำนสังคมสงเครำะห ์
   ๕.๕ แผนงำนงบกลำง 

 
๑ 
๓ 
๖ 
๓ 
๓ 

 
๑.๖๗ 
๕.๐๐ 
๑๐.๐ 
๕.๐๐ 
๕.๐๐ 

 
๘๔,๐๐๐ 
๒๒,๐๐๐ 
๑๘,๕๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 

๖,๑๒๒,๐๐๐ 

 
๐.๕๖ 
๐.๑๕ 
๑.๒๔ 
๐.๒๔ 

๔๑.๐๒ 

 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 

รวม ๑๖ ๒๖.๖๗ ๖,๔๔๙,๐๐๐ ๔๓.๒๑  
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านสาธารณสุข  
   ๖.๑ แผนงำนสำธำรณสุข 
   ๖.๒ แผนงำนงบกลำง 

 
๓ 
๑ 

 
๕.๐๐ 
๑.๖๗ 

 
๑๙๖,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

 
๑.๓๑ 
๐.๕๔ 

 
ส ำนักปลัด 
ส ำนักปลัด 

รวม ๔ ๖.๖๗ ๒๗๖,๐๐๐ ๑.๘๕  
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการเมืองการบริหาร   
   ๗.๑ แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป    

 
๙ 

 
๑๕.๐๐ 

 
๖๖๑,๐๘๐ 

 
๔.๔๓ 

 
ส ำนักปลัด 

รวม ๙ ๑๕.๐๐ ๖๖๑,๐๘๐ ๔.๔๓  
ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
   ๘.๑ แผนงำนกำรเกษตร 

 
๒ 

 
๓.๓๓ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๐.๒๐ 

 
ส ำนักปลัด 

รวม ๒ ๓.๓๓ ๓๐,๐๐๐ ๐.๒๐  
รวมทั้งสิ้น ๖๐ ๑๐๐ ๑๔,๙๒๖,๑๘๐ ๑๐๐  

๕ 

แบบ ผด.๐๑ 



 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยทรายเหนือ  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
    ๑.๑ แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ดินระบบปดิ 
ก่อสร้ำงธนำคำรน้ ำใต้ดินระบบปิด ๑๔,๒๐๐ ต ำบลห้วย

ทรำยเหนือ 
กองช่ำง             

 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

แห่งชำต ิ
กิจกรรมกำรแสดงควำมสำมำรถของ
เด็ก จับของขวัญ เล่นเกมสต์่ำงๆ 

๖๐,๐๐๐ ลำนวัด 
ทุ่งจับญวน 

สนง.ปลัด             

๒ โครงกำรวันแม่แห่งชำติ กิจกรรมร ำถวำยพระพร กิจกรรม
ไหว้แม่ กำรแสดงของเด็กนักเรียน 

๑๐,๐๐๐ ศพด.ต ำบล
ห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด           
 

 

 
 

๖ 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 

เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำอำหำรกลำงวัน 
ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน ค่ำหนังสอื
เรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรยีน  
ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ส ำหรับเด็กศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กต ำบลห้วยทรำยเหนือ  

๑,๑๓๘,๐๐๐ ศพด.ห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

๔ โครงกำรค่ำยศิลปะต้ำน
ยำเสพตดิโรงเรียนบำ้นพุ
หวำย 

อุดหนุนโครงกำรค่ำยศลิปะต้ำนยำ
เสพติดให้กับโรงเรียนบ้ำนพุหวำย 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
บ้ำนพุหวำย 

 

โรงเรียน 
บ้ำนพุหวำย 

 

            

๕ โครงกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้
ภำษำอังกฤษเพิ่ม
ศักยภำพสูม่ำตรฐำนกำร
ประเมินระดับชำต ิ

อุดหนุนโครงกำรพัฒนำกำรจดักำร
เรียนรูภ้ำษำอังกฤษเพิ่มศักยภำพสู่
มำตรฐำนกำรประเมินระดับชำต ิ
ให้กับโรงเรียนบ้ำนหนองขำม 

๑๖,๐๐๐ โรงเรียน 
บ้ำนหนอง
ขำม 
 

โรงเรียน 
บ้ำนหนอง
ขำม 
 

            

๖ โครงกำรพัฒนำ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
(ค่ำยวิทยำ ศำสตร์ต้ำน
ยำเสพตดิ) 

อุดหนุนโครงกำรพัฒนำผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน (ค่ำยวิทยำศำสตร์)  
ให้กับโรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
บ้ำนบ่อหลวง 

 

โรงเรียน 
บ้ำนบ่อ
หลวง 

 

            

 
๗ 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

กำรเรยีนรู้ของ
นักเรียน (ดนตรีไทย-
นำฏศิลปไ์ทยห่ำงไกล
ยำเสพตดิ) 

อุดหนุนโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำร
เรียนรู้ของนักเรียน (ดนตรีไทย-
นำฏศิลปไ์ทยห่ำงไกลยำเสพตดิ)  
ให้กับโรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
บ้ำนบ่อหลวง 
 

โรงเรียน 
บ้ำนบ่อ
หลวง 
 

            

๘ โครงกำรส่งเสริมสุนทรี
ภำพด้ำนดนตรไีทย 

อุดหนุนโครงกำรส่งเสริมสุนทรภีำพ
ด้ำนดนตรีไทย  ให้กับโรงเรียนบำ้น
หนองขำม 

๑๔,๐๐๐ โรงเรียน 
บ้ำนหนอง
ขำม 

โรงเรียน 
บ้ำนหนอง
ขำม 

            

๙ โครงกำรอนุรักษด์นตรี
ไทย (กลองยำว) 

อุดหนุนโครงกำรอนุรักษ์ดนตรีไทย 
(กลองยำว)  ให้กับโรงเรียนบ้ำนพุ
หวำย 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
บ้ำนพุหวำย 
 

โรงเรียน 
บ้ำนพุหวำย 
 

            

๑๐ โครงกำรเสรมิสร้ำง
ทักษะงำนอำชีพ (กำร
ผูกผ้ำในงำนต่ำงๆ) 

อุดหนุนโครงกำรเสริมสร้ำงทักษะ
งำนอำชีพ (กำรผูกผ้ำในงำนต่ำงๆ)  
ให้กับโรงเรียนห้วยทรำยประชำ
สรรค ์

๓๐,๐๐๐ โรงเรียนห้วย
ทรำยประชำ
สรรค ์

โรงเรียน
ห้วยทรำย
ประชำสรรค ์

            

๑๑ อำหำรกลำงวัน อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน  ให้กับ
โรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 
โรงเรียนบ้ำนหนองขำม 
โรงเรียนบ้ำนพุหวำย  

๑,๑๔๐,๐๐๐ ร.ร.บ่อหลวง 
ร.ร.พุหวำย 
ร.ร.หนองขำม 

ร.ร.บ่อหลวง 
ร.ร.พุหวำย 
ร.ร.หนอง
ขำม 

            

 
 

๘ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

เด็กนักเรยีน 
เยี่ยมบ้ำนเด็กนักเรียนของ ศพด. 
ต ำบลห้วยทรำยเหนือ 

- บ้ำนเด็ก
นักเรียน 

สนง.ปลัด 
 

           

๑๓ โครงกำรวันไหว้คร ู กิจกรรมวันไหว้คร ู - ศพด.ต ำบล
ห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด         
 

   

๑๔ โครงกำรบณัฑิตน้อย กิจกรรมบณัฑติน้อย - ศพด.ต ำบล
ห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด      
 

      

 
๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

นักเรียนแข่งขันกีฬำ
ต้ำนยำเสพติด 

อุดหนุนโครงกำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียนแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพ
ติด ให้กับโรงเรียนบ้ำนบ่อหลวง 

๕๐,๐๐๐ โรงเรียนบ้ำน 
บ่อหลวง 

โรงเรียน
บ้ำน 
บ่อหลวง 

       
 

    

๒ โครงกำรประเพณี
วันสงกรำนต์และ
ลำนวัฒนธรรมสร้ำง
สุข 

กิจกรรมประเพณีวันสงกรำนต์
และลำนวัฒนธรรมสร้ำงสุข 

๖๐,๐๐๐ วัดทุ่งจับญวน สนง.ปลัด       
 

     

 
๙ 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

กิจกรรมประเพณลีอยกระทง ๒๐,๐๐๐ วัดทุ่งจับญวน สนง.ปลัด             

๔ โครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุนประเพณี
ท้องถิ่นงำนพระ
นครคีรีเมืองเพชร  

อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงำน
พระนครครีีเมืองเพชร  ให้กับ
อ ำเภอชะอ ำ 

๕๐,๐๐๐ พระนครครีีเมือง
เพชรบุร ี

อ ำเภอชะอ ำ             

๕ โครงกำรหิ้วปิ่นโต
เข้ำวัด 

กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้ำวัด (ท ำบุญ) - วัดในเขตต ำบล
ห้วยทรำยเหนือ
และต ำบล
ใกล้เคียง 

สนง.ปลัด  

           

๖ โครงกำรแหเ่ทียน
เข้ำพรรษำ 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษำ - วัดในเขตต ำบล
ห้วยทรำยเหนือ
และต ำบล
ใกล้เคียง 

สนง.ปลัด 

        

 

   

 
 
 
 

๑๐ 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ถนน คสล. หมู่ ๑ 
บ้ำนทุ่งจับญวน 
บริเวณซอย ๔ 

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ ๑ บ้ำนทุ่ง
จับญวน บริเวณซอย ๔ ผิวจรำจร
กว้ำง ๓.๕๐ เมตร ยำว ๗๐๗ เมตร 
หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กว่ำ ๒,๔๗๔.๕๐ ตำรำงเมตร 

๑,๒๔๗,๕๐๐ หมู่ ๑ บ้ำนทุ่ง
จับญวน 
บริเวณซอย ๔ 

กองช่ำง             

๒ โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. หมู่ ๒ 
บ้ำนทุ่งหลวง 

ก่อสร้ำงถนน คสล. หมู่ ๒ บ้ำนทุ่ง
หลวง สำยบ้ำนนำยแทน พันธ์ฟัก 
ถึง ศำลเจ้ำ  ผิวจรำจรกว้ำง ๔ เมตร 
ยำว ๑๗๐ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ ๖๘๐ ตำรำง
เมตร 

๔๐๒,๕๐๐ หมู่ ๒  
บ้ำนทุ่งหลวง 

กองช่ำง             

๓ 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. ซอยทุ่ง
เคล็ดพัฒนำ ๑ๆ หมู่ 
๓ บ้ำนทุ่งเคลด็ 

ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยทุ่งเคลด็
พัฒนำ ๑๐ หมู่ ๓ บ้ำนทุ่งเคลด็ ผวิ
จรำจรกว้ำง ๔ เมตร ยำว ๓๒๙ 
เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่ำ ๑,๓๑๖ ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงข้ำงละ ๐.๕๐ เมตร 

๗๓๑,๒๐๐ ซอยทุ่งเคล็ด
พัฒนำ ๑๐ 
หมู่ ๓ บ้ำนทุ่ง
เคล็ด 

กองช่ำง             

 
 
 

๑๑ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๔ 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
ศำลำหมูบ่้ำน หมู่ ๔ 
บ้ำนบ่อหลวง 

ก่อสร้ำงศำลำหมู่บ้ำน หมู่ ๔ บ้ำนบ่อ
หลวง  ศำลำกว้ำง ๑๐ เมตร ยำว ๑๙ 
เมตร สูงจำกพ้ืนถึงเสำ ๓.๕๐ เมตร 
พร้อมถมดินบริเวณโดยรอบ ขนำดกว้ำง 
๓๓ เมตร ยำว ๔๐ เมตร สูง ๐.๖๐ 
เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัดแน่นช้ันๆละ 
๐.๒๐ เมตร  

๑,๒๗๑,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน
หมู่ ๔ บ้ำนบ่อ
หลวง 
 

กองช่ำง             

๕ โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน คสล. ซอย
โปร่งงำม หมู่ ๕ 
บ้ำนหนองขำม 

ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยโปร่งงำม หมู่ ๕ 
บ้ำนหนองขำม ผิวจรำจรกว้ำง ๓.๕๐ 
เมตร ยำว ๒๐๑ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ ๗๐๓.๕๐ ตรม. 

๓๕๖,๗๐๐ ซอยโปร่งงำม 
หมู่ ๕ บ้ำน
หนองขำม 

กองช่ำง             

๖ 
 

โครงกำรต่อเติม
ศำลำหมูบ่้ำน หมู่ ๖ 
บ้ำนพุหวำย 

ต่อเติมศำลำหมู่บ้ำน หมู่ ๖ บ้ำนพุหวำย 
ปริมำณงำน ห้องเก็บวัสดุ ขนำดกว้ำง ๔ 
เมตร ยำว ๔.๕๐ เมตร สูง ๓ เมตร 
อำสนะสงฆ์ กว้ำง ๒ เมตร ยำว ๑๐ 
เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร พร้อมปูกระเบื้อง 
ต่อเติมชำยคำบำนเกรด็ Metal Cheet 
ด้ำนหลังและด้ำนข้ำง จ ำนวน ๘๔ ตำม
รำงเมตร ก่ออิฐผนัง สูง ๕ เมตร ยำว 
๑๐ เมตร และตีฝ้ำเพดำนยิปซัม่บอร์ด 
(ชนิดฉำบเรียบ) ขนำดกว้ำง ๙ เมตร 
ยำว ๑๕ เมตร 

๒๘๔,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน
หมู่ ๖ บ้ำนพุ
หวำย 

กองช่ำง             

๑๒ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

คสล. ซอยปอ น้อย 
หมู่ ๗ บ้ำนไร่ดินทอง 

ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยปอ 
น้อย หมู่ ๗ บ้ำนไร่ดินทอง ผิว
จรำจรกว้ำง ๓ เมตร ยำว 
๓๑๘ เมตร หนำ ๐.๑๕ เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ ๙๕๔ 
ตำรำงเมตร 

๔๗๕,๐๐๐ ซอยปอ น้อย หมู่ ๗ 
บ้ำนไรด่ินทอง 

กองช่ำง             

๘ โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำงแอสฟสัท์
ติกคอนกรี แบบ 
PAVEMEMENT IN 
PLACE RECYCLING 

ขนำดกว้ำง ๘ เมตร ยำว 
๑,๒๐๐ เมตร หนำ ๔ ซม. 

๔,๖๐๘,๐๐๐ บริเวณสำยบ้ำน ไร่
ดินทอง-บ้ำนทุ่ง
หลวง บริเวณหมู่ ๗ 
,๒ ต.ห้วยทรำย
เหนือ อ.ชะอ ำ จ.
เพชรบุร ี

กองช่ำง 
อบจ. 

            

๙ โครงกำรปรับปรุง
ถนนลำดยำงแอสฟสัท์
ติกคอนกรี แบบ 
PAVEMEMENT IN 
PLACE RECYCLING 

ขนำดกว้ำง ๖ เมตร ยำว 
๑,๑๐๐ เมตร หนำ ๔ ซม. 

๓,๑๖๘,๐๐๐ บริเวณสำยบ้ำน ทุ่ง
จับญวน-บ้ำนหนอง
กง บริเวณหมู่ ๑ ต.
ห้วยทรำยเหนือ อ.
ชะอ ำ จ.เพชรบุร ี

กองช่ำง 
อบจ. 

            

๑๐ โครงกำรติดตั้งเสำ
ไฟฟ้ำพร้อมดวงโคม
แสงสว่ำง 

ขนำดเสำสูง ๙.๐๐ เมตร 
หลอดแสงสว่ำง ๒๕๐ W.HPS 
จ ำนวน ๘๐ ชุด พร้อมหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ ขนำด ๓๐ KVA 
จ ำนวน ๒ เครื่อง 

๔,๑๑๐,๐๐๐ บริเวณสำยบ้ำนทุ่ง
จับญวน-บ้ำนรำงจิก 
บริเวณหมู่ที่ ๑ 
ต ำบลห้วยทรำย
เหนือ อ ำเภอชะอ ำ 

กองช่ำง 
อบจ. 

            

 

๑๓ 

แบบ ผด. ๐๒ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ไฟฟ้ำพร้อมดวงโคม
แสงสว่ำง 

ขนำดเสำสูง ๙.๐๐ เมตร หลอด
แสงสว่ำง ๒๕๐ W.HPS จ ำนวน 
๘๐ ชุด พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
ขนำด ๓๐ KVA จ ำนวน ๒ 
เครื่อง 

๔,๑๑๐,๐๐๐ บริเวณสำยบ้ำนพุ
หวำย-บ้ำนทุ่ง
เคล็ด บริเวณหมู่ที่ 
๖ , ๓ ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 
อ ำเภอชะอ ำ 

กองช่ำง 
อบจ. 

            

๔. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
    ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

พอเพียง 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ ต ำบลห้วย

ทรำยเหนือ 
สนง.ปลัด  

 

          

 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
    ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ยำมรักษำควำม
ปลอดภัย 

จ้ำงเหมำเวรยำมรักษำควำม
ปลอดภัยทีท่ ำกำร อบต. และ ศพด. 
ต ำบลห้วยทรำยเหนือ 

๘๔,๐๐๐ ที่ท ำกำร อบต. 
และ ศพด. 
ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

๑๔ 

แบบ ผด. ๐๒ 



    ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ประชำคม 
กิจกรรมประชุมประชำคม ๒,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน 

หมู่ ๑ - ๗ 
สนง.ปลัด             

๒ โครงกำรชะอ ำรวมใจ
เสรมิสร้ำงพลังแผ่นดิน
เอำชนะยำเสพติด 

อุดหนุนโครงกำรชะอ ำรวมใจ
เสรมิสร้ำงพลังแผ่นดินเอำชนะยำ
เสพติด ให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติกำรพลัง
แผ่นดินเอำชนะยำเสพติด อ ำเภอ
ชะอ ำ เพชรบุร ี

๑๐,๐๐๐ อ ำเภอชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ         
 

   

๓ โครงกำรสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพตดิ 

อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนป้องกัน
และแก้ไขปญัหำยำเสพติด 

๑๐,๐๐๐ อ ำเภอชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ         
 

   

 
๕.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

บรรเทำสำธำรณภยั 
กิจกรรมแกไ้ขปัญหำและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

๑๐,๐๐๐ ต ำบลห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด 
 

           

๒ โครงกำรจดัตั้งชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

อบรมโครงกำรจัดตั้งชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์อำฟเฟอร์
ต ำบลห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด             

 
๑๕ 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

อุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำล 

กิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำล 

๒๕,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน หมู่ 
๓,๖ และสี่แยก
บ้ำนทุ่งจับญวน 

สนง.ปลัด             

๔ โครงกำรป้องกันอัคคีภยัใน
สถำนท่ี 
รำชกำรและครัวเรือน
ต ำบลห้วยทรำยเหนือ 

อบรมกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
ในสถนที่รำชกำรและครัวเรือน
ต ำบลห้วยทรำยเหนือ 

๒๕,๐๐๐ ต ำบลห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด             

๕ โครงกำรฝึกอบรม 
 อปพร. 

กิจกรรมฝึกอบรม อปพร. ๒๐,๐๐๐ ต ำบลห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด             

๖ โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหต ุ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหต ุ

๕,๐๐๐ ต ำบลห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด             

 
๕.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ผู้สูงอำย ุ
กิจกรรมผู้สูงอำย ุ ๒๔,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน 

หมู่ ๑ 
สนง.ปลัด 

 

           

๒ โครงกำรพัฒนำสตรีและ
เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็ง
ของครอบครัว 

กิจกรรมอบรมโครงกำรพัฒนำ
สตรีและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

๑๒,๐๐๐ อบต.ห้วยทรำย
เหนือ 

สนง.ปลัด             

 
๑๖ 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ผู้สูงอำยุท่ีป่วยเรื้อรัง
และผู้พิกำรที่ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนผูสู้งอำยุท่ี
ป่วยเรื้อรังและผู้พิกำรที่ไม่
สำมำรถช่วยเหลือตนเองได ้

- บ้ำนผู้สูงอำยุท่ี
ป่วยเรื้อรังและผู้
พิกำรที่ไมส่ำมำรถ
ช่วยเหลือตนเอง
ได ้

สนง.ปลัด 
 

           

 
๕.๕ แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

 
๗๒,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน 

หมู่ ๑ 
สนง.ปลัด 

 

           

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ จ่ำยเบี้ยยังชีพแก่ผูสู้งอำย ุ
 

๕,๑๐๐,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน 
หมู่ ๑ 

สนง.ปลัด             

๓ เบี้ยยังชีพผู้พิกำร จ่ำยเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิกำร 
 

๙๕๐,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน 
หมู่ ๑ 

สนง.ปลัด 
 

           

 
 

 
 
 

๑๗ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
    ๖.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ขยะในชุมชน 
กิจกรรมบริหำรจัดกำรขยะในชุมชน ๒๐,๐๐๐ ต ำบลห้วย

ทรำยเหนือ 
สนง.ปลัด 

 

           

๒ โครงกำรพระรำชด ำริ
ด้ำน 
สำธำรณสุข 

กิจกรรมโครงกำรพระรำชด ำรดิ้ำน 
สำธำรณสุข 

๑๔๐,๐๐๐ ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด 
 

           

๓ โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยัจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน 
ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำน้องนำงเธอ เจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์วลยัลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี กรมพระ
ศรีสวำงควัตน วรขตัติย
รำชนำร ี

กิจกรรฉีดวัควัคซีนสุนัข ๓๖,๐๐๐ ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด       
 

     

   

๖.๒ แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

สุขภำพระดับท้องถิ่น 
จ่ำยเป็นเงินสมทบหลักประกัน
สุขภำพระดับท้องถิ่น 

๘๐,๐๐๐ ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด  
 

          

๑๘ 

แบบ ผด. ๐๒ 



๗. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
     ๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

๑ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง 
จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆในกำร
จัดกำรเลือกตั้งท้องถิ่น 

๔๕๐,๐๐๐ อบต.ห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

๒ โครงกำรจดังำนวันเฉลมิ
พระชนม พรรษำของ
พระบำท สมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบด ี
ศรีสินทรมหำวชิรำ 
ลงกรณ พระวชิรเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำรที่ ๑๐ 

จัดงำนวันเฉลมิพระชนม พรรษำของ
พระบำท สมเด็จพระปรเมนทร
รำมำธิบดศีรสีินทรมหำวชิรำลงกรณ 
พระวชิรเกลำ้เจ้ำอยูห่ัว รัชกำรที่ ๑๐ 

๖๐,๐๐๐ ลำนพิธีวัดทุ่ง
จับญวน 

สนง.ปลัด          
 

  

๓ โครงกำรจดังำนวันเฉลมิ
พระชนมพรรษำของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ 
พระบรมรำชิน ี

จัดงำนวันเฉลมิพระชนมพรรษำของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี 

๑๐,๐๐๐ ลำนพิธีวัดทุ่ง
จับญวน 

สนง.ปลัด         
 

   

๔ โครงกำรปกป้องสถำบัน
หลักของชำติ 

กิจกรรมปกป้องสถำบันหลักของ
ชำติ 

๒๐,๐๐๐ อบต.ห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

๕ โครงกำรป้องกันและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปช่ัน 

ป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รัปช่ัน 

๕,๐๐๐ อบต.ห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

 
 
 

๑๙ 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

ศักยภำพและศึกษำดูงำน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพของ 
อบต. 

ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพและ
ศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
ของ อบต. 

๖๖,๐๘๐ ห้องประชุม 
อบต. ห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

๗ โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ
ศูนย์ปฎิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอ ำเภอ 

อุดหนุนให้ อบต.สำมพระยำ ๒๗,๐๐๐ อบต. 
สำมพระยำ 

สนง.ปลัด             

๘ โครงกำรจดัท ำแผนที่ภำษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

จัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

๒๐,๐๐๐ อบต.ห้วย
ทรำยเหนือ 

กองคลัง             

๙ โครงกำรจดัหน่วยบริกำร
เคลื่อนที่เพ่ือจัดเก็บและ
ประชำสมัพันธ์ภำษี
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรจัด
หน่วยบริกำรเคลื่อนที่เพ่ือจดัเก็บ
และประชำสัมพันธภ์ำษีท้องถิ่น 

๓,๐๐๐ ศำลำหมูบ่้ำน 
หมู่ ๑-๗ 

ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

กองคลัง    
 

        

 

 
 
 

๒๐ 
 

 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



 
 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๘.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ โครงกำรปลูกต้นไม ้ ปลูกต้นไม้ในวันส ำคญัต่ำงๆ ๑๐,๐๐๐ ต ำบลห้วย

ทรำยเหนือ 
สนง.ปลัด   

 

     
   

 

๒ โครงกำรส่งเสริมปรับปรุง
แก้ไขและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร 
ธรรมชำตริวมถึงกำรบ ำรุง
ดูแลรักษำแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ป่ำต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

กิจกรรมส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข
และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกร ธรรมชำติรวมถึงกำร
บ ำรุงดูแลรักษำแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
อนุรักษ์ป่ำต ำบลห้วยทรำยเหนือ 

๒๐,๐๐๐ ต ำบลห้วย
ทรำยเหนือ 

สนง.ปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 

แบบ ผด. ๐๒ 


