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คํานํา 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินการ   โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น ท้ังนี้แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ี
จะดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  

 

  ดังนั้ น เ พ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  เ ป็นไปอย่ าง มี    
ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ข้ึน เพ่ือจะทําให้การติดตาม
ประเมินผลเม่ือสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 
 
 
 
 

                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
  เร่ือง                                                                                 หน้า 
 

      ส่วนท่ี ๑   บทนํา 
      บทนํา                  ๑ 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน              ๒ 
  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน              ๓ 
  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน               ๓ 
 

      ส่วนท่ี ๒   บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ 

   (แบบ ผด.๐๑)                           ๔-6 
  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ    

(แบบ ผด.๐๒)  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                        ๗-11 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต             12-17 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย     18-20 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  21 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
          และสิ่งแวดล้อม        22 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  23 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   24 
บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ (แบบ ผด.02/1)                 25-29 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

บทนํา 
ประกอบด้วย 

1. บทนํา 
2. ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

   3. วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
   4. ประโยชน์การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
   5. ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 1 
บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น ทําให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนท่ีดําเนินการ 

ดังนั้น แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขา
ทะลุ  จึงเป็นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ทํา
ให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากข้ึนมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีกด้วยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)  
ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4. เม่ือผู้บริหารท้องถ่ินให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็นแผนการ
ดําเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 
จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 

 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทําแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถ่ิน     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จัดทําร่างแผนการ
ดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ
ดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ดาํเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



 

3 
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความยุ่งยาก 
ซับซ้อนของงานตามแผนท่ีได้วางเอาไว้ 
 2. เพ่ือให้เห็นภาพรวมท่ีชัดเจน มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดําเนินงานเพ่ือดําเนินงาน 
 4. เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุมท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การประกอบ
อาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
 6. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน  และ
ประชาชน 
 7. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 1.  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดเอาไว้ ตามแผนการ
บริหารท่ีมีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
 2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดําเนินการได้อย่างคลอบคลุมท่ัวถึง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความม่ันคง 
 5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนท่ัวไป 
 6.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
 7.  ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
 8.  เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมมาภิบาล     
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี/งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม/งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีต้องดําเนินการในพ้ืนท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมาณนั้น                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
ประกอบด้วย 

  1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
      กิจกรรมและงบประมาณ    
  2. รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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 
- 

 
23.07 

- 

 
4,790,000 

- 

 
20.64 

- 

 
กองช่าง 

 

รวม 12 23.07 4,790,000 20.64  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  2.2 แผนงานการศึกษา 
  2.3 แผนงานสาธารณสุข 
  2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  2.5 แผนงานงบกลาง 

 
4 
5 
3 
2 
4 

 
7.7 
9.6 

5.77 
3.85 
7.7 

 
110,000 

6,229,023 
350,000 
60,000 

9,472,437 

 
0.45 

26.86 
1.5 

0.25 
40.85 

 
 
 

สํานักปลัด 

รวม 18 34.65 16,221,460 69.91  
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐1 



 

5 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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 

 
 

5 
11 

 
 

9.61 
19.15 

 
 

100,000 
1,370,000 

 
 

0.43 
5.9 

 
 

สํานักปลัด 

รวม 16 30.76 1,470,000 6.33  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 
     4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

2 

 
 

3.84 

 
 

300,000 

 
 

1.2 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 3.84 300,000 1.2  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

2 

 
 

3.84 

 
 

20,000 

 
 

0.1 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 3.84 20,000 0.1  

แบบ ผด.๐1 



 

 
6 

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

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 

 
 

2 

 
 

3.84 

 
 

400,000 

 
 

1.72 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 3.84 400,000 1.72  
7. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
       7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 52 100 23,201,460 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐1 



 

7 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้าน  

ติดตั้งหอถังเหล็กพักน้ําขนาด 
20 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองสนิม
ขนาด 1.15 เมตร พร้อมเดิน
ท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5  
ระยะทาง 100 เมตร , ท่อ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง  
500 เมตร  

663,000
 
  

หมู่ 1 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสายกลาง-เขา
ใหญ่พัฒนา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสายกลาง-เขาใหญ่พัฒนา  
ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร                          
ยาว 105 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร  

400,000
 
  

หมู่ 2 กองช่าง             

3 โครงการปรับปรุง                
ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
ช่องเขา-วังปลา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
ช่องเขา-วังปลา สภาพเดิมกว้าง
เฉลี่ย 4.0 เมตร ระยะทางยาว                       
5,500 เมตร โดยการลงดินลูกรัง
ถมหลุมบ่อและร่องลึกในส่วนที่
ชํารุดเสยีหาย พร้อมฝังท่อระบาย
น้ําขนาด 0.6x1.0 เมตร 1
แถว 10 ท่อน จํานวน 2 แห่ง ใช้
ดินลูกรังจํานวน 9.40 ลูกบาศก์
เมตร  

400,000
 
  

หมู่ 3 
และ  
หมู่ 6 

กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



 

8 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
                 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. ซอยเขาน้อย-ป่า
ม่วง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง ผิวจราจร
กว้าง  4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 4 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสลัดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสลดัภัย ผิวจราจรกว้าง  4.0 
เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 5 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยช่องเขา-วัง
ปลา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยช่องเขา-วังปลา ผิวจราจร
กว้าง  4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 6 กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



 

9 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. ซอยผาแดง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยผาแดง ผิวจราจรกว้าง  4.0
เมตร ยาว 126 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 7 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเขาหลัก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยเขาหลัก ผิวจราจรกว้าง 4.0 
เมตร ยาว 126 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 8 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเดชา- 
ห้วยกลํา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย เดชา- ห้วยกลํา ผิวจราจร
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 9  กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

10 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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. ซอยสายกลาง-
แดนอ้อ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสายกลาง-แดนอ้อ ผิวจราจร
กว้าง 4.0 เมตร ยาว 126 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
  

หมู่ 10  กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยแดนอ้อ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยซอยแดนอ้อ 2 ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 
เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 11 กองช่าง             

12 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน ด้านเยียวยา
สาธารณภัย  

โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้าน
เยียวยาสาธารณภยั เพื่อซ่อมแซมให้
คืนกลับสภาพเดมิ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยาสาธารณ
ภัย ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์เช่น อิฐ หิน ดิน ทราย ปูน  
กระเบื้อง ฯลฯ 

40,000 ต.เขาทะล ุ กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

11 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

          1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

- ไม่มีโครงการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

12 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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
กิจกรรมต่างๆ ค่าวัสดุ อุปกรณ์                  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร                   
ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             
 

2 โครงการช่วยเหลือ   
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

ค่าใช้จ่ายในการอบรมส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ ์ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ฯลฯ  

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมการผูก
ผ้าให้แก่ชุมชนในตําบล
เขาทะล ุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผูกผ้าให้แก่
ชุมชนในตําบลเขาทะล ุเช่น  
ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน   
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมทํา
ดอกไม้จันทน์และพวง
หรีดให้แก่ชุมชนในตําบล
เขาทะล ุ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทําดอกไม้         
จันทน์และพวงหรีดในชุมชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

13 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

   2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการส่งเสริม 
พัฒนาการเด็กเล็กจาก
ประสบการณ์เรยีนรู้นอก
สถานที่ ประจําปี พ.ศ. 
2562 
 

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

30,000 
  

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กนอก
สถานที่ 

สํานักปลดั             

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.เขาทะลุ (441,000 บาท) 
2) ค่าจัดการเรยีนการสอน(รายหัว)ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.เขาทะลุ 
(153,000 บาท) 
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาํหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (101,700 บาท) 
 

695,700 ศพด. สํานักปลดั             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

14 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    2.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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
ทะล ุ

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

1,753,323
 
  

ร.ร. , ศพด. สํานักปลดั             

4 โครงการปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ช่องบอน 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการติดตั้งรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านช่องบอน หมู่ที่ 5 ขนาดรั้ว
ยาว 107 เมตร  สูง 1.50 เมตร 

450,000 ศพด.บ้านถ้ํา
น้ําลอด 

สํานักปลดั             

5 สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล 
 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวัน ให้แก่  
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ , โรงเรียนบ้านห้วย
ทับทอง , โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 

3,300,000 ร.ร. ในเขต
อบต.เขา

ทะล ุ

สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

15 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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
ทะล ุ

100,000 นอกเขต
อบต.เขา

ทะล ุ

สํานักปลดั             

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ เช่น ค่ายาและเวชภณัฑ์ ค่า
วัสดุประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

3 โครงการตามแนว
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่
1-11 เพื่อนําไปดําเนินโครงการตามแนว
พระราชดําริ  เช่น 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ , โครงการหมู่บ้าน
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมลดโรคมะเรง็ โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด , โครงการสบืสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 

220,000 หมู่ 1-11 สํานักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

16 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 
 

โครงการฝึกอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  

จัดฝึกอบรมอาชีพสําหรับผูสู้งอายุผู้
พิการ และผู้มีภมูิคุ้มกันบกพร่อง ใน
พื้นที่ตําบลเขาทะลุ เช่นค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2 โครงการพัฒนาสตรี
และสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 

จัดฝึกอบรมการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัวตาํบล
เขาทะล ุ

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

17 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

    2.5 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 
1,000 ราย 

7,766,400 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ    
ผู้พิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ จํานวน 160 
ราย 

1,536,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะล ุ
จํานวน 4 ราย 

24,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

4 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลเขาทะล ุ 

เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  

146,037 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

18 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
ไฟป่า เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภยั เช่น 
ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดืม่ 
ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

4 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

ประชาสมัพันธ์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกี่ยวกับวินัยจราจรและปฏิบัติตาม
กฎหมายและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

20,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ต่อสู้และ
เอาชนะยาเสพติด
ตําบลเขาทะล ุ

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ต่อสู้และ
เอาชนะยาเสพติดตําบลเขาทะลุ จํานวน 
1 ครั้ง 

20,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

19 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

    3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 อาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ 

15,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2 โครงการรักน้ํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

3 โครงการปกป้องสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ์
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ 

15,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  
ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

5 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น  
ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

20 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิก
อบต. 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ เช่น ค่า
จัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ฯลฯ 

30,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

7 การจัดการเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง เช่น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ 
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณา
ประชาสมัพันธ์ ค่าอาหารและเครือ่งดื่ม  

700,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

8 ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้า 

ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยัจากพิษสุนัขบ้า ตวัละ 
30 บาท เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่า
วัสดุประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆ 

120,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

9 โครงการก่อสร้างอาคาร
ที่จอดรถที่ทําการอบต. 

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถที่ทําการอบต. 
ขนาดกว้าง 5.7 เมตร ยาว 36 เมตร  

253,000 อบต.เขา
ทะล ุ

สํานักปลดั             

10 โครงการปรับภูมิทัศน์
หน้าที่ทําการอบต. 

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งรั้ว พร้อมป้ายที่ทํา
การอบต. ขนาดยาว 37 เมตร สูง 1.8 
เมตร 

157,000 อบต.เขา
ทะล ุ

สํานักปลดั             

11 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่าวิทยากร 
ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

21 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

    4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 2562 

ดําเนินการจัดแข่งขันกีฬาอบต. “เขา
ทะลุคัพ” ประจําปี 2562 เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่า
ชุด และค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ 

200,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ํา
ธารลอด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ําธาร
ลอด หมู่ที่ 1 เช่น ค่าปรับปรุงห้องน้ํา
สาธารณะ ค่าทาสีอาคารใหม่ ค่าตกแต่ง
สวนสาธารณะ ฯลฯ 

100,000 หมู่ที่ 1 สํานักปลดั             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

22 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    5.1  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 เช่นกล้าไม้  ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกหญ้า
แฝก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญา้แฝก 
เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

23 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
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. 2561 พ.ศ. 2562 

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 

จัดกิจกรรมต่างๆในวันวิสาขบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา หรือวัน
สําคัญทางศาสนาอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการ เช่น ค่าตกแตง่
สถานที่ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

100,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

2. โครงการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญแห่งชาติ งาน
ประเพณีวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมต่างๆในวันเด็กแห่งชาติ วัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันลอย
กระทง วันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือ
วันสําคัญอื่นๆ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่ ฯลฯ 

300,000 ต.เขาทะล ุ สํานักปลดั             

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

24 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     

- ไม่มีโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



 

25 
บัญชีครุภัณฑ์และงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 
1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 คุณลกัษณะ
ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟเบอร ์5 ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ 

21,000 กองคลัง กองคลัง             

2. โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ จัดซื้อโตะ๊ทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 75x150x75 เซนติเมตร  ตั้ง
ไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทํางานขนาดไม่น้อย
กว่า 80x150x75 เซนติเมตร  พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 4 ชุด (ตามราคาที่สบืได้จาก
ท้องตลาด) 

40,000 สํานักปลดั
,กองคลัง 

สํานักปลดั,
กองคลัง 

            

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 

         26 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 จัดซื้อโตะ๊ทํางานพร้อมเก้าอี้  
ขนาดไม่น้อยกว่า  
75x150x75 เซนติเมตร  ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะทํางานขนาดไม่น้อย
กว่า 80x150x75 เซนติเมตร  พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 2 ชุด (ตามราคาที่สบืได้จาก
ท้องตลาด) 

20,000 กองช่าง กองช่าง             
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2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 4 เครื่อง  ราคาตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

88,000 สํานักปลดั 
,กองคลัง 

สํานักปลดั 
,กองคลัง 

            

2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน                           
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

21,000 สํานักปลดั สํานักปลดั             

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network จํานวน 2 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

30,000 กองคลัง กองคลัง             

4 เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า             
ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT  

10,000 สํานักปลดั
,กองคลัง 

สํานักปลดั,
กองคลัง 
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2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน                           
ประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

22,000 กองช่าง กองช่าง             

2 เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก  

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก สาํหรับ
กระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง ราคาตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง ICT 

7,100 กองช่าง กองช่าง             
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3. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

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 ซุ้มเฉลมิพระเกียรต ิ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายา
ลักษณ์ รัชกาลที่ 10  
ขนาด 2.65x5.10 เมตร  จํานวน 1 
ซุ้ม  (ตามราคาที่สืบได้จากท้องตลาด) 

90,000 สํานักปลดั สํานักปลดั             
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