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แผนการดำเนินงาน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ิมเติม  คร้ังที่ 1/2563 

 
ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดประกาศใชแผนการดำเนินงาน  ประจำป

งบประมาณ  พ.ศ. 2564  เม่ือวันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบล  ประจําป
งบประมาณพ.ศ. 2564  และเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของโครงการตาง ๆ  ท่ีไดรับการอนุมัติ   
ใหดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  และมีการประสานและบูรณาการ
การทํางานเก่ียวกับหนวยงานอ่ืน ๆ  รวมท้ังการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ             
ในแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใหการติดตามและประมวลผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากยิ่งข้ึนนั้น 

 
 

เนื่องจากสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  กองชาง  กองการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ไดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  (ตั้งจายรายการใหม)  
ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ครั้งท่ี 3  อนุมัติเม่ือวันท่ี  13  พฤศจิกายน  2563  และครั้งท่ี 4        
อนุมัติเม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2563 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความถูกตอง  เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ท่ี  มท 0810.3/ว 6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการดำเนินการ       
ตามแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร      
สวนตำบลคลองหา  เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  จึงไดจัดทำแผนการดําเนินงาน  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 1/2563  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  ตอไป 

 
 

 องคการบริหารสวนตำบลคลองหา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 งบประมาณ

(บาท) 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 เงินอุดหนุนสําหนับสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา  

โครงการสนับสนุนคาใชจายการ

บริหารสถานศึกษา

330,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก (ศพด.) 

องคการบริหาร

สวนตําบลคลอง

หา

      กอง     

 การศึกษาฯ

2 เงินอุดหนุนสําหนับสนับสนุนอาหาร

กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

เพื่อเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (ศพด.) ขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองหา  โครงการ

สนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา

580,000 ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก (ศพด.) 

องคการบริหาร

สวนตําบลคลอง

หา

      กอง     

 การศึกษาฯ

แบบ ผด. 02

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
2. ยุทธศาสตร  การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

   2.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564





   6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

 งบประมาณ

(บาท) 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 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ

หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบล

คลองหา

กอสรางปายชื่อองคการบริหารสวน

ตําบลคลองหา  ขนาด 1.2x4 

เมตร  จํานวน 1 ปาย

260,000 อบต.คลองหา สํานักงาน

ปลัดฯ

2 โครงการกอสรางรั้วขององคการบริหาร

สวนตําบลคลองหา

สรางรั้วบริเวณทางเขาที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา 

ยาว 2.60 เมตร

240,000 อบต.คลองหา สํานักงาน

ปลัดฯ

พ.ศ. 2563

แบบ ผด. 02

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2563

6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับ

ผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2564



   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

 งบประมาณ

(บาท) 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 รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก 

พรอมกระเชาซอมไฟฟา ขนาด 6 ลอ

 จํานวน  1  คัน

รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก  

พรอมกระเชาซอมไฟฟา  ขนาด 6 ลอ

จํานวน  1  คัน  (ราคาตามทองตลาด)

2,400,000 อบต.คลองหา กองชาง

รวม 1 2,400,000

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1/2563

องคการบริหารสวนตําบลคลองหา
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงานรับ

ผิดขอบหลัก

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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