
บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนต าบลเหมืองหม้อ  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
คณะกรรมการพัฒนาสตรี 

ประจ าหมู่บา้น    

ด าเนินการประชุม
อบรมให้ความรู้แก่

กลุ่มเป้าหมาย 
๒5,๐๐๐ อบต.เหมืองหม้อ 

ส่วน
สวัสดิการ

สังคม 
            

2 
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาม

แนวพระราชด าริ เศรษฐกิจ
พอเพียง  ๘  หมู่บ้าน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานของอาชีพ 

๑๔๔,๐๐๐ อบต.เหมืองหม้อ 
ส่วน

สวัสดิการ
สังคม 

            

3 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก
เพื่อลดเผา ลดควัน ลดมลภาวะ 

อบรมให้ความรู้เพื่อ
ด าเนินการผลิตปุ๋ยจาก

ตอซังและฟางข้าว 
6๐,๐๐๐ ศูนย์เรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  

ส่วน
ส่งเสริม

การเกษตร 
            

4 
โครงการตรวจหาสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชตกค้างของเกษตรกรต าบล
เหมืองหม้อ 

อบรมกลุ่มเกษตรและ
ตรวจวิเคราะห์เลือดผู้

เข้ารับการอบรม 
30,๐๐๐ ห้องประชุม อบต. 

ส่วน
ส่งเสริม

การเกษตร 
            

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีต าบล
เหมืองหม้อ 

ด าเนินการจัดท าระบบ
แผนที่ภาษ ี(ต่อเนื่อง) 

๑7๐,๐๐๐ 
พื้นที่ อบต.เหมือง

หม้อ 

กองคลัง 
(งานแผนที่

ภาษี) 
            

6 โครงการควบคุมและป้องกัน  
โรคไข้เลือดออก 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๒๒๐,๐๐๐ อบต.เหมืองหม้อ 
ส านักงาน

ปลัดฯ             

7 โครงการควบคุมและ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ออกหนว่ยบริการ 

ฯลฯ 
๓5,๐๐๐ อบต.เหมืองหม้อ 

ส านักงาน
ปลัดฯ             

 

 

 

 

 

 



 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.
 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

8 โครงการสมัชชาสุขภาพปรับปรุง
และเผยแพร่ธรรมนูญสุขภาพ 

จัดกิจกรรมเวทีสมัชชา
สุขภาพต าบล 

๑๐,๐๐๐ อบต.เหมืองหม้อ ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

9 โครงการรณรงค์และลดผลกระทบ
จากภาวะหมอกควันในพื้นที ่

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ๕,๐๐๐ อบต.เหมืองหม้อ 
ส านักงาน

ปลัดฯ 
            

10 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บา้น 

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขในการ

ด าเนินงานของ อสม.
ต าบลเหมืองหม้อ 

9,000 อบต.เหมืองหม้อ ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

11 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟป่า 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันรวมทั้งจัดหา

วัสดุ อุปกรณ์ฯ 
๑๐,๐๐๐ 

พื้นที่ต าบล 
เหมืองหม้อ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

12 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนต าบล

เหมืองหม้อ  

จัดการฝึกอบรม 
สมาชิก อปพร.
(หลักสูตรจัดตั้ง) 

๑80,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
เหมืองหม้อ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

13 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสา
ธารณภัยในชุมชนต าบลเหมืองหม้อ  

ส่งเสริม/เผยแพร่ให้
ความรู้แก่ ประชาชน 

วัด โรงเรียน ส่วน
ราชการต่างๆ 

๑0,๐๐๐ พื้นที่ต าบล 
เหมืองหม้อ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

            

14 โครงการจัดท าฐานข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมต าบลเหมืองหม้อ 

 40,000 
พื้นที่ต าบลเหมือง

หม้อ 
             

15 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ 

เมืองแพร ่
7,000 

พื้นที่ที่ก าหนดตาม
รับแจ้ง 

 
            

16 โครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่กอ.รมน.สั่งการ 

๑0,000 
พื้นที่ที่ก าหนดตาม

รับแจ้ง 
             

17 โครงการวันท้องถิ่นไทย 
(18 มีนาคม) 

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เช่น การออกร้าน 

5,000 
ตามที่จังหวัด

ก าหนด 
             

 



ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

ต.ค
. 

พ.
ย. 

ธ.ค
. 

ม.
ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.
 

เม
.ย.

 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.
ย. 

18 
โครงการส่งเสริมทักษะความรู ้

นอกห้องเรียน 

จัดกิจกรรมการเข้า
ค่ายอบรมให้เด็ก/

เยาวชน 
40,000 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเหมืองหม้อ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

(งานการศึกษา) 

            

19 
โครงการพัฒนาห้องสมุด

ประชาชนต าบลเหมืองหมอ้ 

พัฒนาและปรับปรุง
รวมทั้งจัดซื้อหนังสือ

หรือสิ่งพิมพ์ 
40,000 

ห้องสมุดประชาชน
ต าบลเหมืองหม้อ 

ส านักงาน
ปลัดฯ 

(งานการศึกษา) 

            

20 โครงการส่งเสริมการศึกษา 
อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่โรงเรียนในเข
ต าบลเหมืองหม้อ 

๒40,000  

โรงเรียนชุมชนบ้าน
เหมืองหม้อฯ , 

โรงเรียนวัดเหมือง
ค่าฯ , โรงเรียนบ้าน

กาซ้อง 

ส านักงาน
ปลัดฯ(งาน
การศึกษา 

            

21 
โครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักจัดการชุมชน  
(ผู้น าการพัฒนาชุมขน) 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ผู้น าการพัฒนาชุมขน 

30,000 อบต.เหมืองหม้อ 
ส่วน

สวัสดิการ
สังคม 

            

22 
โครงการเสริมสร้างการ

ปรองดองและสมานฉันท ์
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรือ ที่จังหวัดสั่งการ 

๑0,000 
พื้นที่ที่ก าหนดตาม

รับแจ้ง 
ส านักงาน

ปลัดฯ 
            

23 
โครงการพลเมืองดีวิถี

ประชาธิปไตย 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้สร้าง

จิตส านึก 
10,000 อบต.เหมืองหม้อ กกต.แพร ่

            

 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที ่11 บ้านปทุม  
ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
138.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ไมน่้อย

กว่า 483.00  
ตารางเมตร 

300,000  

ช่วงอาคาร
อเนกประสงค์ -บ้าน
นางบุษบา เชียงเนาว์

สถานที่ อาคาร
อเนกประสงค์ ถึงบ้าน

นายไกรทอง เสนา
ธรรม   

กองช่าง   
 

         

2 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ 

(ปรับถมพื้นผิวถนน) 
 หมู่ที ่2 บ้านปทุม ต.เหมอืงหมอ้ อ.

เมืองแพร ่จ.แพร ่  

กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 140 เมตร  หรือ
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 490  

ตารางเมตร 

74,600  
บ้านนายสุวรรณ ค า
เหมือง ถึงบ้านนาง
มุกดารัตน ์รูปเรี่ยม 

 
กองช่าง 

            

3 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กหมูท่ี ่11 บ้านปทุม  

ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่   
 

ช่วงท่ี 1 หนา 0.15 เมตร  
พื้นท่ี 16 ตารางเมตร  
ช่วงท่ี 2 กว้าง 3.40 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ยาว 27 เมตร ช่วง
ท่ี 3 กว้าง 4.20 เมตร 
 ยาว 11 เมตร พื้นท่ีรวม
ท้ังหมด 154 ตารางเมตร  

100,000  
บ้านนายสีทอน  

มะโนโฮ้ง - สระวัด
ปทุม บ้านปทุม    

กองช่าง   
 

         

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านสะบ ู 

ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร ่ จ.แพร ่  

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
75.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน่้อย

กว่า 300 ตารางเมตร 

193,000  

ซอย 7 บ้านนางฐิติ
พร บรรเลง ถึงคัน

คลองส่งน้ า
ชลประทานซอย 25 

กองช่าง    
 

        

5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็ก หมู่ที ่6 บ้านเหมอืงค่า 
 ต.เหมอืงหม้อ อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่   

กว้าง 4 เมตร  
ยาว 66 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 264.00  
ตารางเมตร   

175,400  
คันคลองส่งน้ า
ชลประทาน

ซอย 25 ฝั่งขวา   

 
กองช่าง 

   
 

        

6 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9  
บ้านแดนชล ต.เหมืองหมอ้  

อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่      

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 56
 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.20 เมตร  
99,000  

บ้านนายเสงี่ยม ขัน
ค านันต๊ะ ถึงบ้านนาย
จ าเรญิ เหมืองทอง 

กองช่าง             

 



 

ล าดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9  
บ้านแดนชล ต.เหมืองหมอ้  

อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่      

กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
56 เมตร ลึก

เฉลี่ย 0.20 เมตร  
99,000  

บ้านนายเสงี่ยม ขัน
ค านันต๊ะ ถึงบ้านนาย
จ าเรญิ เหมืองทอง 

กองช่าง             

8 
โครงการขุดลอกล าเหมอืงหมอ้  

หมู่ที ่8 บ้านเหมืองหม้อ  
ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่   

ปากกว้าง
เฉลี่ย  2.00 เมตร ยาว 

1,000 เมตร ลึก
เฉลิ่ย 1.20 เมตร  

400,000  

บ้านนางศรนีวล แปง
ใจ (เลขที ่215) -
 บ้านนายนกิร  

ปันชู (เลขที ่81)  
ล าน้ าเหมอืงหม้อ 

กองช่าง             

9 
โครงการปรับปรุงท้อง 

รางระบายน้ า หมู่ที ่9 บ้านแดนชล  
ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร ่จ.แพร่  

ความยาว 130 เมตร   63,000  
บ้านนายแก้ว ทองค า 

ถึงบ้าน 
นายสิริชัย เหมืองจา 

กองช่าง             

10 
โครงการลอกท่อระบายน้ า 

หมู่ที ่9 บ้านแดนชล 
ต.เหมืองหม้อ อ.เมืองแพร่ จ.แพร ่

ความยาว 130 เมตร  52,000  บ้านสิริชัย  
ถีง ฝายส่างตา กองช่าง             

11 
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านส าเภา 
 ต.เหมอืงหม้อ อ.เมืองแพร ่จ.แพร ่   

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพกั

จ านวน 7 บ่อ  
ยาว 135 เมตร   

400,000  

บ้านเลขที ่92/1 (บ้า
นนางสายัญห ์เป็ก
ทอง) หมู่ที ่1 - หมู่

ที ่11 ซอย 7  

กองช่าง             

12 อุดหนนุให้การประปาส่วนภูมิภาค 
จังหวัดแพร ่

เพื่อขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน 

78,6๐๐ 
บ้านเหมืองค่า 

 หมู่ที่ 6 
กองช่าง/
กป.ภ.             

 
 

 


