
 

 
แผนการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะล ุ
อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 
 



 

คำนำ 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและ
การจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการ  
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ส่วนท่ี 1 
 

บทนำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
ส่วนที่ 1 
บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ 

ดังนั้น แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ทะลุ  จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน โครงการ กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ทำ
ให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน 
โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน โครงการจากแผนงาน โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4. เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดำเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังน้ี 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทำแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถ่ิน     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จัดทำร่างแผนการ
ดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ดาํเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก 
ซับซ้อนของงานตามแผนท่ีได้วางเอาไว้ 
 2. เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดำเนินงานเพ่ือดำเนินงาน 
 4. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
 6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และ
ประชาชน 
 7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
 1.  ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ ดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดเอาไว้ ตามแผนการ
บริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
 2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดำเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความม่ันคง 
 5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนท่ัวไป 
 6.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
 7.  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
 8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล     
 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี/งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม/งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
12 
2 

 
23.07 
3.85 

 
4,900,000 
502,000 

 
21.09 
2.17 

 
กองช่าง 

 

รวม 14 26.92 5,402,000 23.26  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานการศึกษา 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  2.5 แผนงานงบกลาง 

 
2 
5 
3 
2 
4 

 
3.85 
9.61 
5.76 
3.85 
7.7 

 
40,000 

5,526,395 
420,000 
40,000 

10,275,988 

 
0.17 

23.79 
1.81 
0.17 

44.25 

 
 
 

สำนักปลัด 

รวม 16 30.77 16,302,383 70.19  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐1 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

8 
8 

 
 

15.38 
15.38 

 
 

145,000 
745,000 

 
 

0.63 
3.2 

 
 

สำนักปลัด 

รวม 16 30.76 890,000 3.83  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 
     4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

1 

 
 

1.94 

 
 

200,000 

 
 

0.86 

 
สำนักปลัด 

รวม 1 1.94 200,000 0.86  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

2 

 
 

3.84 

 
 

20,000 

 
 

0.09 

 
สำนักปลัด 

รวม 2 3.84 20,000 0.09  

แบบ ผด.๐1 



 

 
6 

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการที่ 

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จำนวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
งานรับผิดชอบหลัก 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
       6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

3 

 
 

5.77 

 
 

410,000 

 
 

1.77 

 
สำนักปลัด 

รวม 3 5.77 410,000 1.77  
รวมทั้งสิ้น 52 100 23,224,383 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐1 



 

7 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 
10 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยก้าวหน้า หมู่ที่ 10  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 10 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเขาน้อย – ป่า
ม่วง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาน้อย - ป่าม่วง หมู่ที่ 4  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 4 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยดอยสายลม  
หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยดอยสายลม  หมู่ที่ 3  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินค ลุกข้ างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 3 
 

กองช่าง             

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

8 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเดชา – ห้วย 
กลำ หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเดชา - ห้วยกลำ หมู่ที่ 9  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 9 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยแดนอ้อ 1 
หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแดนอ้อ 1  หมู่ที่ 11  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 11 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยถ้ำธารลอด
ใหญ่ หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยถ้ำธารลอดใหญ่  หมู่ที่ 1 
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 1 กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
9 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยป่าม่วง - น้ำ
ชล หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยป่าม่วง - น้ำชล  หมู่ที่ 8  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 8 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยแพรกซ้าย  
หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแพรกซ้าย  หมู่ที่ 5  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 5 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยศิลปสำราญ 
หมู่ที่ 2 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยศิลปสำราญ  หมู่ที่ 2  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 165 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  ไห ล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เม ต ร  พ ร้อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ าย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

500,000
 
  

หมู่ 2  กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



 

10 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสันติ 3 
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสันติ 3  หมู่ที่ 7  
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เม ต ร   ไห ล่ท างหิ น ค ลุ ก ข้ างล ะ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
  

หมู่ 7  กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสายกลาง – 
เขาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสายกลาง - เขาใหญ่พัฒนา หมู่
ที่  2  ผิวจราจรกว้าง 4 .0  เมตร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เม ต ร   ไห ล่ท างหิ น ค ลุ ก ข้ างล ะ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 

400,000
 
  

หมู่ 2 กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอดุมสุข  
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยอุดมสุข  หมู่ที่ 6 
ผิ ว จ ร า จ ร ก ว้ า ง  4 .0  เม ต ร 
ระยะทาง 138 เมตร  หนา 0.15 
เม ต ร   ไห ล่ท างหิ น ค ลุ ก ข้ างล ะ     
0.50 เม ต ร  พ ร้ อ ม ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
โครงการจำนวน 1 ป้าย 
 

400,000 หมู่ 6 กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
11 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
           1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่ 2 ข้าง
อบต.เขาทะลุ 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณ
ข้างอบต.เขาทะลุ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 150 มม. ลึก 45 เมตร 
และได้น้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/
ชม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 
1 ป้าย 

239,000
  

หมู่ 2 
ข้างอบต. 

กองช่าง             

2 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  หมู่ที่ 2 หลังวัด
เขาทะล ุ

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บริเวณ
หลั งวัด เขาทะลุ  ขนาด เส้ นผ่ าน
ศูนย์กลาง 150 มม. ลึก 45 เมตร 
และได้น้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ลิตร/
ชม. พร้อมเดินท่อส่งน้ำดิบ PVC  
2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 200 เมตร  
ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย 

263,000
 
  

หมู่ 2 
หลังวัดเขา

ทะล ุ

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
12 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 
 
 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์           
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร                   
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลดั             
 

2 โครงการฝึกอบรมการผูก
ผ้าให้แก่ชุมชนในตำบล
เขาทะลุ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผูกผ้าให้แก่
ชุมชนในตำบลเขาทะลุ เช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน   
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
13 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กเล็กจากประสบ 
การณ์เรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 
 

ค่าใช้จ่ายสำหรับครู ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
เด็กก่อนวัยเรียน และผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาทะลุ ในการเรียนรู้
ประสบการณ์นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร 
ค่าหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ
โดยสาร ฯลฯ 

30,000 
  

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กนอก
สถานที่ 

สำนักปลัด             

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.เขาทะลุ  
2) ค่าจัดการเรยีนการสอน(รายหัว)ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เขาทะลุ  
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ได้แก่ ค่าหนังสือเรยีน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

657,050 ศพด. สำนักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
14 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้แก่
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขต อบต.เขา
ทะลุ 

สนบัสนุนค่าอาหารเสรมิ(นม)ให้แก่
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ , โรงเรียนบ้านห้วย
ทับทอง , โรงเรียนบ้านห้วยกลาง,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำน้ำลอด , และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน 

1,661,345
   

ร.ร. , ศพด. สำนักปลดั             

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 
บุคลากรทางการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากรทางการศึกษา
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสรมิศักยภาพ
ทางการศึกษา เช่น ค่าวิทยากร คา่อาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถ
โดยสาร ฯลฯ 

50,000 ศพด. นอก
พื้นที่ 

สำนักปลดั             

5 สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ให้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ , 
โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง , โรงเรยีนบ้าน
ห้วยกลาง 

3,128,000 ร.ร. ในเขต
อบต.เขา

ทะลุ 

สำนักปลดั             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
15 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ 

ส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาประเภทต่างๆนอกพื้นที่อบต.เขา
ทะลุ 

100,000 นอกเขต
อบต.เขา

ทะลุ 

สำนักปลัด             

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

100,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

3 โครงการตามแนวพระ 
ราชดำริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่
1-11 เพื่อนำไปดำเนินโครงการตามแนว
พระราชดำริ  เช่นโครงการพัฒนาระบบ 
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ , โครงการ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลด
โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง  
โรคหัวใจและหลอดเลือด , โครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
 

220,000 หมู่ 1-11 สำนักปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
16 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  

จัดฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายผุู้
พิการ และผู้มีภมูิคุ้มกันบกพร่อง ใน
พื้นที่ตำบลเขาทะลุ เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

2 โครงการพัฒนาสตรี
และสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 

จัดฝึกอบรมการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล
เขาทะลุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าจัด
สถานที่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
17 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
    2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 
1,092 ราย 
 

8,476,800 ต.เขาทะล ุ สำนักปลดั             

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ    
ผู้พิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จำนวน 170 
ราย 
 

1,632,000 ต.เขาทะล ุ สำนักปลดั             

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
จำนวน 4 ราย 
 

24,000 ต.เขาทะล ุ สำนักปลดั             

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตำบลเขาทะลุ  

เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  
 

143,188 ต.เขาทะล ุ สำนักปลดั             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
18 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 
 

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน ดิน หินถล่ม 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน 
ดิน หินถล่ม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ไฟป่า เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับอัคคีภยั เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

4 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับวินัยจราจรและปฏิบัติตาม
กฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ต่อสู้และ
เอาชนะยาเสพติด
ตำบลเขาทะลุ 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ต่อสู้และ
เอาชนะยาเสพติดตำบลเขาทะลุ จำนวน 
1 ครั้ง 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
19 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6 โครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาต ิ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

15,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

7 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

15,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

8 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

15,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
20 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการฝายมีชีวิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

15,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

2 โครงการรักน้ำ รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

3 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

4 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิก
อบต. 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

5 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น  
ค่ายาและเวชภณัฑ์ ค่าวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

6 โครงการช่วยเหลือประ 
ชาชนด้านเยียวยาสา
ธารณภัยเพื่อซ่อมแซม 
ให้คืนกลับสภาพเดมิ 

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้คืนกลับ
สภาพเดิม เช่น ค่าอิฐ หิน ดิน ทราย ปูน 
กระเบื้อง ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

7 การจัดการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจดัสถานที่ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  

600,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

8 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
ต่าง ๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
22 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. โครงการแข่งขันกีฬา
อบต. “เขาทะลุคัพ” 
ประจำปี 2563 

ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาอบต. “เขา
ทะลุคัพ” ประจำปี 2563 เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าชุด และค่าตอบแทน
กรรมการ ฯลฯ 

200,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
23 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการปลูกป่าทดแทน ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในตำบล     
เขาทะลุ เช่น กล้าไม้  ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกหญ้า
แฝก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก 
เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 
24 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 โครงการส่งเสริมพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือวัน
สำคัญทางศาสนาอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

60,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

2 โครงการจัดกิจกรรมวัน
สำคัญแห่งชาติ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ วัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันลอย
กระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ
วันสำคัญอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

300,000 ต.เขาทะลุ สำนักปลัด             

3 โครงการจัดงานพระราช
พิธีและงานรัฐพิธ ี

อุดหนุนให้แก่อำเภอสวีในการจัดงาน
พระราชพิธีและงานรัฐพิธี เช่น งานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว , งานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ฯลฯ 

50,000 อ.สวี สำนักปลัด             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 เครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตดิ
ผนัง ขนาด 18,000 บีทียู คุณลักษณะ
ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 

21,000 กองคลัง กองคลัง             

2 เครื่องพิมพ์เช็ค จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด) 
(นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์) 

30,000 กองคลัง กองคลัง             

3 โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 75x150x75 เซนติเมตร  ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า  
80x150x75 เซนติเมตร  พร้อม
เก้าอี้ จำนวน 4 ชุด (ตามราคาที่สบืได้จาก
ท้องตลาด) 

40,000 สำนักปลดั
,กองคลัง 

สำนักปลดั,
กองคลัง 

            

แบบ ผด.02/1 



 

 
26 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. 

4 เก้าอี้เหล็กมีพนักพิง จัดซื้อเก้าอี้เหล็กมีพนักพิง จำนวน 50 ตัว 
(ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด) 

40,000 สำนักปลดั สำนักปลัด             

5 โต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15
ตัว (ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด)  

30,000 สำนักปลดั สำนักปลัด             

6 พัดลมอุตสาหกรรม จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 
ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว 
(ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด) 

6,000 สำนักปลดั สำนักปลัด             

 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้  
ขนาดไม่น้อยกว่า 75x150x75  
เซนติเมตร  ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาดไม่น้อยกว่า  
80x150x75 เซนติเมตร  พร้อมเก้าอี้           
จำนวน 1 ชุด (ตามราคาที่สืบได้จาก
ท้องตลาด) 

10,000 กองช่าง กองช่าง             

 
 
 

 

แบบ ผด.02/1 
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2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 ชุดเครื่องเสยีง 
ไมโครโฟน และขาตั้ง
ไมโครโฟน 

จัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับเคลื่อนย้าย 
จำนวน 1 ชุด ได้แก่ ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ (ตามราคาที่สืบได้
ท้องตลาด) 

50,000 สำนักปลดั สำนักปลัด             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 คอมพิวเตอรส์ำหรับ
งานประมวลผล 

 จัดซื้อคอมพิวเตอรส์ำหรับงานประมวลผล
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)        
จำนวน 2 เครื่อง  ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

44,000 สำนักปลดั 
 

สำนักปลัด 
 

            

2 เครื่องสำรองไฟฟ้า  
ขนาด 800 VA  

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า             
ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT  

7,500 สำนักปลดั สำนักปลดั,             

 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดำเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

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 เครื่องพิมพ์แบบ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

15,000 กองช่าง กองช่าง             

 
 

 
 

แบบ ผด.02/1 


