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แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย
ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.4 แผนงานสาธารณสุข

รวม
2.ยุทธศาสตร์ท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

รวม
3.ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

 หน้าท่ี 1

                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
      แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย
ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

4.ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
และการท่องเท่ียว
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100 45,000                100 ส านักปลัด

รวม 1 100 45,000               100
5.ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม
6.ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษาและการกีฬา
6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6.2 แผนงานสาธารณสุข
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวม

                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
       แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

หน้าท่ี 2



แบบ ผด.01

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวน ร้อยละ หน่วย
ท่ีด าเนินการ ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ ของงบประมาณ รับผิดชอบหลัก

7.ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม
รวมท้ังส้ิน 1 100 45,000               100

                              บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
      แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

หน้าท่ี 3



4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาสู่เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (Quality of Life)
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ล าดับท่ี

1 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน 45,000 พ้ืนท่ี อบต. ส านักปลัด
สาธารณะภัยต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี จากสาธารณภัยต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 8  หมู่บ้าน ทุ่งหัวช้าง
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (โอนงบประมาณคร้ังท่ี 26  เม่ือวันท่ี 16
พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 81 กันยายน  2565)
ล าดับท่ี  3)

งบประมาณ 45,000 บาท

ส.ค
.

ก.ย
.

รวมจ านวน  1  โครงการ

หน้าท่ี 4

มี.
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ก.ค
.

                             บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02
      แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3

      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ
 

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ต.
ค

พ.
ย.

ธ.ค
.

ม.
ค.

ก.พ
.





 
 
       

 
     

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
เรื่อง   แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 

                                     ----------------------------------------- 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2564 แล้วนั้น เนื่องจากมีโครงการที่ต้องด าเนินการ
เพ่ิมเติมจากการโอนงบประมาณครั้งที่  16  กันยายน  2565  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จึงต้องจัดท า
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติมครั้งที่ 3  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อ 1 การจัดท าแผนด าเนินงาน
เพ่ิมเติมให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2565 

                                                                                             
                (นายบันพุฒ   ค าตา) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 

 


