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สว่นท่ี  1  บทนาํ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  1  บทนํา 
1.  บทนํา 



 
 

  “แผนการดําเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน 
  “แผนการดําเนินงาน”  มีจุดม่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ
น้ัน เพ่ือให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและจําแนก
รายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 
  “แผนการดําเนินงาน”  จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
  แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมี
ที่มาจาก 
  1)  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 
  2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที
มีลักษณะการดําเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเก่ียวต่อเน่ืองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  4)  โครงการ/กิจการการพัฒนาอ่ืนๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่ 

3.  ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ  26   
  3.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการ  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ              
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 



 
 

  3.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
4.  เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน 
  ร่างแผนการดําเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทนํา 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงานต่อ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 

หน่วยงานอ่ืน 



 
 

   องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน 
- ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

5.  ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
  5.1  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จัดทําแผนการดําเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  
30 วันนับจากวันที่ประกาศใช้งบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 5 ข้อ 27   
  หากคาดว่าจะดําเนินการจัดทําไม่แล้วเสร็จภายในกําหนด  ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดทํา
แผนการดําเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนการดําเนินงานตามข้อ  5.1  แล้ว
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจาก
หน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่มีการจัดต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม
จากหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดทําเป็นแผนการ
ดําเนินงานเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1,2,3,4,......)  

6.  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
   แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 บัญชีโครงการ/กจิกรรม 



 
 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้ง
ทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด หน่วยดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

รวม 0 0 0 0  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
2.1  แผนงานสาธารณสุข 
2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.3  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
2.4  แผนงานเคหะและชุมชน  
2.5  แผนงานงบกลาง 

 
7 
2 
1 
0 
3 

 
9.85 
2.81 
1.40 

0 
4.22 

 
539,551 
200,000 
40,000 

0 
6,462,000 

 
3.77 
1.40 
0.28 

0 
45.25 

 

รวม 13 18.28 7,241,551 50.70  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
20 

 
28.16 

 
3,581,790 

 
25.08 

 

รวม 20 28.16 3,581,790 25.08  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
4.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
5 

 
7.04 

 
171,950 

 
1.20 

 

รวม 5 7.04 171,950 1.20 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้ง
ทั้งหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานศาสนา  วัฒนาธรรมและนันทนาการ 

 
7 

 
9.85 

 
437,360 

 

 



 
 

3.06 

รวม 7 9.85 437,360 3.06  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.3  แผนงานสาธารณสุข 
6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
17 
4 
- 
4 

 
23.94 
5.63 

- 
5.63 

 
1,045,700 
496,000 

- 
1,269,600 

 
7.32 
3.47 

- 
8.89 

 

รวม 25 35.20 2,811,300 19.68  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
7.1  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

 
1 

 
1.40 

 
35,000 

 
0.24 

 

รวม 1 1.40 35,000 0.24  
รวมทั้งสิ้น 71 100 14,278,951 100  

 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน  อําเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ งบประมาณ สถานที่ หน่วย พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 



 
 

ที่ โครงการ/ 
กิจกรรม 

ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาเอดส ์

ดําเนินการจดัโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปญัหาเอดส์ใน
เขตตําบลโพไรห่วาน 

10,000 หมู่ 1 – 7 
ต.โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

2 โครงการเต้นแอโรบิค ดําเนินการจา้งผู้สอน
เต้นแอโรบิค 

43,200 อบต.       
โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

3 โครงการบริการทาง
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.
โพไร่หวาน  

จัดทําโครงการบริการ
ทางการแพทย์ฉกุเฉิน 
อบต.โพไร่หวาน  

25,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

4 เงินอุดหนุนสําหรบัการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้นทั้ง 7 หมู่ ใน
การจัดทําโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

140,000 หมู่ที่ 1-7 
ต.โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 เงินอุดหนุนสําหรบั
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.
สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ 

ดําเนินการฉดีวัคซีน
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตาม
จํานวนประชากรสุนัข
และแมว ทั้งที่มี
เจ้าของ และไม่มี

19,410 หมู่ที่ 1-7 
ต.โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            



 
 

เจ้าฟา้จฬุาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมุาร ี

เจ้าของ ที่ได้รบัการ
จัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนสาํหรับ
ขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยฯ 

6 เงินอุดหนุนสําหรบั
สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาน ศ.ดร.
สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ 
เจ้าฟา้จฬุาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกมุาร ี

ดําเนินการสาํรวจสุนัข
และแมวพร้อมขึ้น
ทะเบียนตามจาํนวน
สุนัขและแมวที่ไดร้ับ
การจัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุนสาํหรับสาํรวจ
ข้อมูลจํานวนสัตวแ์ละ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตวป์ลอด
โรค คนปลอดภัยฯ 

1,941 หมู่ที่ 1-7 
ต.โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) 

ดําเนินการฝกึอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) 

300,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการศึกษาดู
งานและส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

ดําเนินการจัดศึกษาดู
งานผู้สูงอายุในเขต
ตําบลโพไร่หวาน 

100,000 อบต.        
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

2 โครงการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
ชมรมผู้สูงอายุ 

ดําเนินการจัด
สวัสดิการสังคม
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

100,000 อบต.       
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
2.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 

ดําเนินการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
ให้กับหมู่บ้าน            
หมู่ 1-7 

40,000 หมู่ 1 -7 
ต.โพไร่
หวาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม 
2.5 แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 

จ่ า ย เ บี้ ย ยั ง ชี พ แก่
ผู้สูงอายุ 

5,658,000 อบต.       
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

2 โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพความพิการ 

จ่ายเบี้ยยังชีพแก่คน
พิการ 

768,000 อบต.       
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

3 โครงการจ่าย
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

จ่ายสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

36,000 อบต.       
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 1  
บ้านปลายนา 

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้าน
ปลายนาโดยลงหินคลุก 
จํานวน 50 ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

26,450 หมู่ 1 
บ้านปลายนา 

กองช่าง             

2 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 2  
บ้านทุ่งลม 

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านทุ่ง
ลมโดยลงหินคลุก จํานวน 50 
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

26,450 หมู่ 2 
บ้านทุ่งลม 

กองช่าง             

3 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 3  
บ้านใหม ่

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้าน
ใหม่โดยลงหินคลุก จํานวน 
50 ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

26,450 หมู่ 3 
บ้านใหม ่

กองช่าง             

4 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อมลง
หินคลุก หมู่ที่ 4  
บ้านเพรียง 

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้าน
เพรียงโดยลงหินคลุก จํานวน 
50 ลูกบาศก์เมตร  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

26,450 หมู่ 4 
บ้านเพรียง 

กองช่าง             

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 



 
 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 5 
บ้านเพรียง 

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านเพรียง โดย
ลงหินคลุก จํานวน 50 
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

26,450 หมู่ 5 
บ้านเพรียง 

กองช่าง             

6 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านบ่อหวาย
โดยลงหินคลุก จํานวน 50 
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

26,450 หมู่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

กองช่าง             

7 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนนพร้อม
ลงหินคลุก หมู่ที่ 7 
บ้านตะโกงาม 

ดําเนินการจ้างเหมาปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยลงหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านตะโกงาม
โดยลงหินคลุก จํานวน 50 
ลูกบาศก์เมตร  รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

26,450 หมู่ 7 บา้น
ตะโกงาม 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ซอย 3 หมูท่ี่ 1 
บ้านปลายนา 

ดําเนินการให้มีการก่อสร้าง
ถนน กว้าง 3 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. (หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 555 
ตร.ม.)พร้อมป้ายโครงการ 1 
ป้าย รายละเอียดตามแบบ 
อบต.กําหนด 

300,200 หมู่ 1 บา้น
ปลายนา 

กองช่าง             

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมา
ณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 



 
 

9 โครงการก่อสรา้ง
รางระบายน้ําผ่า
กลางถนน ซอย 
3 เชื่อม ซอย 
2/1 หมู่ที่ 1 บ้าน
ปลายนา 

ดําเนินการให้มกีารก่อสรา้งรางระบายน้ํา
ขนาดราง กวา้ง 0.50 ม. ลกึ 0.50 ม. 
ยาว 141 ม. พร้อมฝาเปิด-ปิด ทุกระยะ 
10 ม. จาํนวน 14 ฝา (หรือตามสภาพ
พื้นที่) พร้อมปา้ยโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด 

293,300 หมู่ 1 
บ้านปลาย

นา 

กองช่าง             

10 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู่
ที่ 1 
บ้านปลายนา 

ดําเนินการซ่อมแซมถนน ยาว 16.60 ม. 
หนา 0.15 น. กวา้งตามสภาพพื้นที่ (หรือ
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 47.31 ตร.
ม.)รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กาํหนด 

30,400 หมู่ 1 
บ้านปลาย

นา 

กองช่าง             

11 โครงการ
ปรับปรงุภูมิทัศน์
เพชรบุรีภัณฑ์ 
หมู่ที่ 2  
บ้านทุ่งลม 

ดําเนินการให้มปีรบัปรุงภูมิทัศน์เพชรบุรี
ภัณฑ์ 

23,550 หมู่ 2 
บ้านทุ่งลม 

กองช่าง             

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ต่อบ่อพัก
พร้อมขยายฝา
ท่อ (ซอย
พญาไม้) หมู่ที่ 
2 บา้นทุ่งลม 

ดําเนินการให้มตี่อบ่อพักพรอ้ม
ขยายฝาท่อ ขนาดความกว้าง 
1.20 ม. ยาว 72.00 ม. ลกึ 0.10 
ม. ฝาหนา  0.10 ม.  จาํนวน 19  
ฝา พร้อมปา้ยโครงการ 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.

16,090 หมู่ 2 
บ้านทุ่งลม 

กองช่าง             



 
 

กําหนด 
13 โครงการขยาย

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กแยก
พญาไม้ ซอย 
6, ซอย 7 
พร้อมทําหูช้าง 
หมู่ที่  2   
บ้านทุ่งลม   

ดําเนินการให้ม ีการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมทําหูช้าง 
ขยายหูช้างทั้ง 2 ข้าง พื้นที่เท 
คสล.หูช้าง 11.47 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 

5,260 หมู่ 2 
บ้านทุ่งลม 

กองช่าง             

14 โครงการเท
แอสฟัสติก  
หมู่ที่ 2  
บ้านทุ่งลม 

ดําเนินการให้มกีารเทแอสฟัสติก 
หมู่ที่ 2 ระยะทางยาว 350 เมตร 
กว้าง 4 เมตร โดยการ Tack coat 
หนา 4 ซม. และงาน  ASPHALT 
CONCRBTE หนา 5 ซม. 
พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย  
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

472,200 หมู่ 2 
บ้านทุ่งลม 

กองช่าง             

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๓ บ้านใหม ่

ดําเนินการกอ่สรา้งถนน คสล.
โดยการเททับของเดิมและรื้อ
ถอนฝารางระบายน้ําเดิม เพื่อนํา
กลับมาใช้เป็นฝารางระบายน้ํา
ใหม ่ขนาดถนน ยาว ๕๒ ม. 
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า ๒๘๘.๙๐ ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการจํานวน ๑ ป้าย 

164,280 หมู่ 3 
บ้านใหม ่

กองช่าง             



 
 

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

16 โครงการ
ปรับปรงุ
ซ่อมแซมถนน  
ซอย 2  
(ซอยข้างบ้านครู
เนตร) หมู่ที่ 4 
บ้านเพรียง 

ดําเนินการปรับปรงุซ่อมแซม
ถนน โดยการ Tack coat หนา 
4 ซม. และงาน ASPHALT 
CONCRBTE หนา 5 ซม. ยาว 
81 ม. พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. 
กําหนด 

103,900 หมู่ที่ 4 
บ้านเพรียง 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการก่อสรา้ง
รางระบายน้ํา ซอย 
2 (ซอยข้างบ้านครู
เนตร)  
หมู่ที่ 4  
บ้านเพรียง 

ดําเนินการกอ่สรา้งราง
ระบายน้ํา ขนาดรางกว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 
212 ม.พร้อมฝาเปิด-ปิด ทุก
ระยะ 10 ม. จํานวน 21 ฝา 
(หรือตามสภาพพืน้ที่) 
พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กาํหนด 

453,200 หมู่ที่ 4      
บ้านเพรียง 

กองช่าง             

18 โครงการ
ลาดยางถนนสาย
หลักห้วยเสอื 
เชื่อมต่อเขต  อบต.

ดําเนินการให้มกีาร
ลาดยางถนนสายหลักห้วย
เสือ เชื่อมต่อเขต อบต. 
สมอพลือ ระยะทาง ๓๐๐ 

558,400 หมู่ที่ 5      
บ้านเพรียง 

กองช่าง             



 
 

สมอพลือ หมู่ที่ 5  
บ้านเพรียง 

ม. กวา้ง ๔ ม. โดยการ 
Tack coat หนา ๔ ซม. 
และงาน ASPHALT 
CONCRBTE  หนา ๕ ซม. 
พร้อมปา้ยโครงการ 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านคมนาคม 
3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําพรอ้มบอ่
พักข้างถนนบ่อ
หวาย-หนองบ่อ 
หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อหวาย 
 

ดําเนินการให้มกีารวางท่อ
ระบายน้ําพรอ้มบอ่พักข้าง
ถนนบ่อหวาย-หนองบ่อ  
จํานวน 150 ท่อน ขนาดท่อ 
O 1 ม. พร้อมบ่อพักทุก
ระยะ 10.00 ม. (จํานวน 14 
บ่อ) หรือตามสภาพพื้นที่
พร้อมถมดินกลบหลังท่อ 
ยาว 70 เมตร  พรอ้มป้าย
โครงการ 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 

522,500 หมู่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

กองช่าง             

20 โครงการก่อสรา้ง
ถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  
คันคลอง D18 ช่วง
ที่ 1 หมู่ที่ 7 
บ้านตะโกงาม 

ดําเนินการให้มกีารก่อสรา้ง
ถนน คสล.ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. (หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 900 
ตร.ม.)  

453,360 หมู่ 7 บา้น
ตะโกงาม 

กองช่าง             



 
 

รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กาํหนด 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการขุด

ลอกหลุมยืม
สายลาดโพธิ์ 
หมู่ที่ 3  
บ้านใหม่  
ฝั่งซ้าย 

ดําเนินการขุดลอกหลุมยืมสาย
ลาดโพธิ์ ฝั่งซ้าย สภาพเดิมกวา้ง 
6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.30 ม. ยาว 
630 ม. สภาพขุดใหม่ ปากกวา้ง 
6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 2.50 ม. 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.
กําหนด. 

44,500 หมู่ 3  
บ้านใหม ่

กองช่าง             

2 โครงการขุด
ลอกคลองซอย
สายนากระทุ่ม 
หมู่ที่ 4 เชื่อม 
หมู่ที่ 5  
บ้านเพรียง 

ดําเนินการให้มขีุดลอกคลอง
ซอยสายนากระทุ่ม ยาว 185 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 

9,740 หมู่ 4 
บ้านเพรียง 

กองช่าง             

3 โครงการขุด
ลอกคลอง 
ตั้งแต่ซอย 7  
สุดเขต หมู่ที่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

ดําเนินการขุดลอกคลอง  ขนาด
ความยาว  1,642 ม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 

8,600 หมู่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

กองช่าง             

4 โครงการขุด
ลอกคลองข้าง
ถนนเพชรบุร-ี
หาดเจ้า  
หมู่ที่  6   
บ้านบ่อหวาย 

ดําเนินการขุดลอกคลอง ขนาด
ความยาว 508 ม. ปากกวา้ง 
6.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.  
รายละเอียดตามแบบ อบต.
กําหนด 

35,730 หมู่ 6 
บ้านบ่อหวาย 

กองช่าง             

 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา 
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

ลอกคลองหลัง
บ้านพร้อมวาง
ท่อข้ามหมู่บา้น 
หมู่ที่ 7  
บ้านตะโกงาม 

ดําเนินการขุดลอกคลองหลัง
บ้าน พรอ้มวางท่อข้ามหมู่บา้น 
ขนาดความกว้าง 2.50 ม. ยาว 
530 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. 
จํานวน 10 จดุ รายละเอียดตาม
แบบ อบต.กาํหนด 

53,120 หมู่ 7 บา้น
ตะโกงาม 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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 โครงการจัดงาน

วันเด็กแห่งชาต ิ
จัดงานวันเดก็แห่งชาติในวัน
เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

 
60,000 

อบต.       
โพไร่หวาน 

กอง 
การศึกษา 

            



 
 

มกราคม รายละเอียดตาม
โครงการของ อบต. 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการพัฒนา
องค์ความรู้เด็ก
และเยาวชน
ตําบลโพไร่หวาน
ภาคฤดูร้อน 

จัดการเรียนการสอนพิเศษ
ภาคฤดูร้อนในช่วงปิดเทอม
รายละเอียดตามโครงการ 

45,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

3 โครงการ
ประเพณีรดน้ํา
ดําหวัผูสู้งอายุ 
เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 

จัดงานประเพณรีดน้ําดาํหวั
ผู้สูงอายุ เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมไทยในวนัที่  12-13 
เมษายนของทุกปรีายละเอียด
ตามโครงการ 

50,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

4 โครงการจัดงาน
แห่เทียน
เข้าพรรษา 

จัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา
รายละเอียดตามโครงการ 

5,000 วัดเพรียง กอง 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดบั
ที่ 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

สนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการ
บริหาร

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ดังนี้1.
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของอบต.โพไร่หวาน

247,360 ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็วัด
เพรียงและ
โรงเรียนบ้าน

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            



 
 

สถานศึกษา 
 

จํานวน 2 ศูนย์2.ค่าพัฒนาการ
การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนย์
และจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น 

บ่อหวาย 

6 โครงการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

ดําเนินการจดัอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อส่งเสริมศาสนา
ศิลปะ ภูมิปญัญา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น จํานวน 100 
คน 

15,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

7 โครงการจัดงาน
พระนครคีรี-เมือง
เพชรบุรี 

ดําเนินการอุดหนุนเงิน
โครงการจัดงานพระนครคีรี-
เมืองเพชรบุรี 

15,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดงานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเดจ็
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

ดําเนินการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง 

35,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

2 โครงการจัดงานวนั
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ดําเนินการจดังานวัน
คล้ายวันพระบรมราช
สมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดลุยเดชมหาราช 

35,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             



 
 

มหาราช บรมนาถบพิตร บรมนาถบพิตร 

3 โครงการจัดงานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ดําเนินการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

35,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

4 โครงการจัดงานวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

ดําเนินการจดังานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี 

35,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของ อบต. 

ดําเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดงูานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนตาํบล 
พนักงานจ้าง กลุ่มผู้นาํชุมชน 
ฯลฯ 

350,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

6 โครงการจัดการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี
และใหบ้ริการดา้นต่างๆ
(หน่วย อบต.เคลื่อนที่) 

ดําเนินการจัดการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี
และให้บริการด้านต่างๆ
(หน่วย อบต.เคลื่อนที่) 

10,000 หมู่ 1 -7 
ต.โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิม่

ดําเนินการจัดฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพและศึกษา
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกลุ่มแม่บ้าน 

250,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             



 
 

ประสิทธิภาพของกลุ่ม
แม่บ้าน 

8 โครงการจัดทําและ
พัฒนาเว็บไซต์ของ 
อบต. 

ดําเนินการจ้างเหมาพัฒนา
และจัดทําเว็บไซต์ เช่น ค่า
ติดตั้งและออกแบบเว็บไซต์ 
ค่ าบ ริการ พื้นที่ เ ว็ บ ไซ ต์
จํานวน 1 ปี ค่าจดทะเบียน
โดเมนเว็บไซต์ จํานวน 1 ปี 

25,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ 

ดําเนินการโครงการ
ปกป้องสถาบันสาํคัญ
ของชาติเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนรว่ม 

20,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

10 โครงการบริหาร
อํานวยการศูนย์ประสาน
การปฏิบัติการรว่มและ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนของ อปท.
ระดับอําเภอเมือง
เพชรบุร ี

ดําเนินการอุดหนุนเงิน
ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติการรว่มและ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนของ อปท.
ระดับอําเภอเมือง
เพชรบุร ี

11,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 
11 

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 
 

ดําเนินการจัดซื้อเก้าอี้
สํานักงาน  
(จํานวน 21 ตัว) 
 

30,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 
12 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน 
(มีระบบฟอกอากาศ) 

ดําเนินการจดัซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน 

69,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             



 
 

ขนาด 13,000  
บีทียู  

(มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 13,000  
บีทียู จํานวน 3 เครื่อง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

13 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน  
 

ดําเนินการจดัซื้อตูเ้หล็ก
เก็บเอกสารแบบ 2 บาน  
จํานวน  1 ตู ้

5,500 อบต. 
โพไร่หวาน 

กองคลัง             

14 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมกึ
พิมพ ์
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
สําหรับกระดาษ A3  
4. เครื่องสํารองไฟฟ้า
ขนาด 800VA 
 

ดําเนินการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่อง 
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จํานวน 1 เครื่อง 
3.เครื่องพิมพ์แบบฉีด
สําหรับกระดาษ A3 
จํานวน 1 เครื่อง 
4.เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 
800VA 
จํานวน 1 เครื่อง 

35,900 อบต. 
โพไร่หวาน 

กองช่าง             

15 จัดซื้อเครื่องพมิพแ์บบ
ฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถัง
หมึกพมิพ์  
 

ดําเนินการจดัซื้อ
เครื่องพิมพแ์บบฉดีหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมกึพิมพ์  
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

            

16 จัดซื้อชุดดับเพลิง  
(ภายในอาคาร)  
 

ดําเนินการจดัซื้อชุด
ดับเพลิง (ภายในอาคาร)  
จํานวน 4 ชุด 

76,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

 



 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.1  แผนงานบริหารทั่วไป 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้อแข็ง 
 

ดําเนินการจดัซื้อเครื่อง
ตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 
จํานวน 2 เครื่อง 
 

19,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการจัดฝกึอบรม
ทบทวนและศึกษาดู
งานอาสาสมัครปอ้งกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

ดําเนินการจดัฝกึอบรม
ทบทวนและศึกษาดูงาน
อาสาสมัครป้องกนัฝ่ายพล
เรือน(อปพร.)ได้รบัความรู้
ความเขา้ใจในการปฏิบัติ
หน้าที่งานป้องกันบรรเทา
สาธารณภัย 

300,000 อบต.    
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

2 โครงการจัดฝกึอบรม
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรอืน 
(อปพร.) รุ่นที่ 4 

ดําเนินการจดัฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกนัฝ่ายพล
เรือน(อปพร.) รุ่นที่ 4 ให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่งาน
ป้องกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

150,000 อบต.    
โพไร่หวาน 

สํานักปลัด             

3 โครงการปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

ดําเนินการโครงการ
ป้องกันและลดอบุตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

23,000 ถนนใน
ตําบลโพไร่
หวาน 

สํานักปลัด             

4 โครงการปอ้งกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปใีหม ่

ดําเนินการโครงการ
ป้องกันและลดอบุตัิเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

23,000 ถนนใน
ตําบลโพไร่
หวาน 

สํานักปลัด             

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการปรับปรงุต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

ต่อเติมส่วนหลังคาและ
ปรับปรุงบริเวณทางเข้า โดย

101,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

กองช่าง             



 
 

อบต.โพไร่หวาน หลังคาเป็นหลังคาเหล็กมุง
ด้วยเมทัลชีท และทางเข้า
ปรับปรุงโดยเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก หลังคามีพื้นที่ต่อ
เติม 34.65 ตร.ม. พื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 63.6 
ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบที่ อบต.กําหนด 

อบต.โพไร่
หวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.4  แผนเคหะและชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ํา  
หมู่ที่ 3 
ภายใน อบต.  
โพไร่หวาน 

ดําเนินการให้มีการก่อสร้าง
รางระบายน้ําขนาดรางกว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.20 ม. ยาว 
30 ม. ขนาด 0.50 ม. ลึก 
0.30 ม. ยาว 90 ม. ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม. 
ยาว 27 ม. พร้อมฝาท่อ
ระบายน้ํา ขนาด  0.40 ม. 

697,000 อบต.    
โพไร่หวาน 

กองช่าง             



 
 

จํานวน 8 ท่อน พร้อมฝาราง
ระบายน้ํา ฝาเหล็ก ขนาด
เหล็กแบน ขนาด 1½ มม. 
หนา 4 มม. ขนาดฝาเหล็ก
กว้าง 0.42 ม. ยาว 1.00 ม. 
ขอบรางเหล็กฉากขนาด 
40x40 มม. หนา 4 มม. 
และเทพื้น คสล.หนา 0.15 
ม. พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 44.99 ตร.ม. พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร 
6.4  แผนเคหะและชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการปรับปรงุ
ซ่อมแซมที่ทําการ 
อบต.โพไร่หวาน 

1.ปรับปรุงหลังคาโดยรื้อ
หลังคาและมุงหลังคาใหม่
ทั้งหลัง 
2.ปรับปรุงห้องน้ําภายใน
สํานักงานโดยปูกระเบื้อง 
และเครื่องสุขภัณฑ์ 
3.ปรับปรุงฝ้าเพดานเป็น
ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมระบบ
ไฟฟ้าภายในและนอกที่ทํา
การสํานักงาน พรอ้มป้าย
โครงการ จํานวน 1 ปา้ย 
รายละเอียดตามแบบที่ 

401,500 อบต.    
โพไร่หวาน 

กองช่าง             



 
 

อบต.กาํหนด 
4 โครงการปรับปรงุ

หลังคาห้องประชุมสภา 
ป รั บ ป รุ ง ห ลั ง ค า ห้ อ ง
ประชุมสภาโดยการรื้ อ
ถอนและมุงใหม่ ทั้งหลัง 
หลังคาให้ใช้กระเบื้องลอน
คู่  ขน าด  50x120x0.50
ซม. พร้อมขอบิดกระเบื้อง 
รายละเอียดตามแบบที่ 
อบต.กําหนด 

35,600 อบต.    
โพไร่หวาน 

กองช่าง             

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 
7.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดบั
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของ

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่ 

ดําเนินการ 
หน่วย 

ดําเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
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 โครงการเยาวชนร่วมใจ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

ดําเนินการจดักจิกรรม
เยาวชนร่วมใจใสใ่จ
สิ่งแวดล้อม 

35,000 อบต. 
โพไร่หวาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

            

 
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


