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องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
อําเภอสวี  จังหวดัชุมพร 



คํานํา 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินการ   โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้แผนการดําเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น ทําให้แนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและ
บูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ  

 

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ เป็นไปอย่างมี    
ประสิทธิ จึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๑ ขึ้น เพื่อจะทําให้การติดตาม
ประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 

                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

  เรื่อง                                                                                  หน้า 
 

      ส่วนท่ี ๑   บทนํา 
      บทนํา          ๑ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน      ๒ 
  วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน      ๓ 
  ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน      ๓ 
 

      ส่วนท่ี ๒   บัญชโีครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

   (แบบ ผด.๐๑)                   ๔ 

  บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ    
(แบบ ผด.๐๒)                   ๗  
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไมไ่ด้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  27 

(แบบ ผด.02/1) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปีและแผนการดําเนินงาน สําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น ทําให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดําเนินการ 

ดังนั้น แผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาทะลุ  จึงเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑ นี้ทําให้แนวทางในการดําเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ มี
ความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26)   ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่จะ
ดําเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทํา
ร่างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  นําร่างแผนการดําเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ 

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน โดยปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานข้างต้น  สามารถเขียนเป็นแผนภูมไิด้ดังน้ี 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ 

   
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนฯ  

 
 

 
คณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดทําแผนฯ  

 
 
  
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
 

 
   

ผู้บริหารท้องถิ่น     
 
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 

หน่วยงานอื่น 

จัดทําร่างแผนการ

ดาํเนินงาน 

เสนอร่างแผนการ

ดาํเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ

ดาํเนินงาน 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 



3 
วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ลดปัญหาความ
ยุ่งยาก ซับซ้อนของงานตามแผนที่ได้วางเอาไว้ 
 2. เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 3. เพื่อให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินการคลังโดยมีการได้วางแผนการดําเนินงานเพื่อดําเนินงาน 
 4. เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามแผน และสามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับโอกาสการศึกษา การบริการทางสังคม การ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  อย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน 
 6. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระหว่างองค์กรของรัฐ องค์กร
เอกชน  และประชาชน 
 7. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 
 1.  ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ดําเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่กําหนดเอาไว้ ตาม
แผนการบริหารที่มีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและทางราชการ 
 2.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเป็นไปตามแผนและดําเนินการได้อย่างคลอบคลุมทั่วถึง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ประหยัดใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความม่ันคง 
 5.  เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรต่างๆของรัฐและประชาชนทั่วไป 
 6.  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด 
 7.  ทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน 
 8.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล     
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ 

หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้ดําเนิน
โครงการในปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรืองานอื่น ๆที่ต้องการ
ดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
12 
- 

 
30 
- 

 
5,098,000 

- 

 
26.17 

- 

 
กองช่าง 

รวม 12 30 5,098,000 26.17  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2 แผนงานการศึกษา 
1.3 แผนงานสาธารณสุข 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.5 แผนงานงบกลาง 

 
1 
4 
1 
2 
3 

 
2.5 
10 
2.5 
5 

7.5 

 
20,000 

2,557,895 
30,000 
40,000 

9,242,880 

 
0.10 

13.13 
0.15 
0.20 

47.45 

 
 
 

สํานักปลัด 

รวม 11 27.50 11,890,775 61.04  

 
 

แบบ ผด. ๐1 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
6 
5 

 
 

15 
12.5 

 
 

350,000 
1,390,000 

 
 

1.97 
7.13 

 
 

สํานักปลัด 

รวม 11 27.5 1,740,000 8.94  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

300,000 

 
 

1.54 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 5 300,000 1.54  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

20,000 

 
 

0.10 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 5 20,000 0.10  

แบบ ผด.๐1 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการที่ 

ดําเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ 

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
งานรับผิดชอบ

หลัก 

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
       6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
 

2 

 
 

5 

 
 

430,000 

 
 

2.21 

 
สํานักปลัด 

รวม 2 5 430,000 2.21  

7.ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม - - - -  

รวมทั้งสิ้น 40 100 19,478,775 100  
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐1 



7 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ซอยดอกคูณ  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยดอกคูณ ผิวจราจร
กว้าง  4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 1 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสันติราษฎร์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติราษฎร์ ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 
เมตร 

1,056,000
 
  

หมู่ 2 กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยอ่าวฉานปริง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอ่าวฉานปริง ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 136 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 3 กองช่าง             

 

แบบ ผด.๐๒ 



8 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเขาน้อย-ป่าม่วง ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 
136 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 
เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 4 กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.        ซอย การุณ
สัมพันธ์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยการุณสัมพันธ์ ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 
136 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 
เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 5 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.        ซอยอุดม
สุข 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยอุดมสุข ผิวจราจร
กว้าง  4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 6 กองช่าง             

แบบ ผด.๐๒ 



9 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
สันติ 1 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสันติ 1 ผิวจราจร
กว้าง  4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 7 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอย
เรวดี 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเรวดี ผิวจราจรกว้าง  
4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 8 กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ซอยเด
ชา- ห้วยกลํา 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย เดชา- ห้วยกลํา ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 
136 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกขา้งละ 0.50 
เมตร 

400,000
 
  

หมู่ 9  กองช่าง             

 

แบบ ผด.๐๒ 



10 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. ซอยก้าวหน้า-
สันติธรรม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยก้าวหน้า-สันติธรรม ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร ยาว 136 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 เมตร 
 

400,000
  

หมู่ 10  กองช่าง             

11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยแดนอ้อ 2 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยซอยแดนอ้อ 2 ผิวจราจร
กว้าง  4 เมตร ยาว 136 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 
 

400,000
 
  

หมู่ 11 กองช่าง             

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



11 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ก่อสร้างโรงคลุมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ก่อสร้างโรงคลุมระบบประปาหมู่บ้าน 
หลังวัดเขาทะลุ โดยการก่อสร้าง
โครงหลังคาเหล็ก ตามแบบแปลน
อบต.กําหนด 

42,000 หมู่ 1 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



12 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- ไม่มโีครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



13 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
        2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ค่าวัสดุอุปกรณ ์

20,000 ต.เขา
ทะลุ 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



14 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.2 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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
ประสบการณ์เรียนรู้
นอกสถานที่ ประจําปี 
พ.ศ. 2561 

ค่าใช้จ่ายสําหรับครู ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก 
เด็กก่อนวัยเรียน และผู้ปกครองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เขาทะลุ ใน
การเรียนรู้ประสบการณ์นอกสถานที่ 
เช่น ค่าอาหาร ค่าหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ฯลฯ 

30,000
 
  

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
นอก

สถานที่ 

สํานักปลัด             

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.เขาทะลุ (382,200 บาท) 
2) ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.
เขาทะลุ (132,600 บาท) 
 

514,800 ศพด. สํานักปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 



15 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.2 แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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
ค่าอาหารเสริม(นม)
ให้แกโ่รงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อบต.เขาทะลุ 

สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)ให้แก่
โรงเรียนบ้านเขาทะลุ,โรงเรียนบ้าน
ห้วยทับทอง,โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ําน้ําลอด
,และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่องบอน 

1,667,095
 
  

ร.ร.,ศพด. สํานักปลัด             

4 โครงการปรับปรุงโครง
หลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านถ้ําน้ําลอด 

ปรับปรุงโครงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านถ้ําน้ําลอด หมู่ที่ 4 พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย 
ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด 

346,000 ศพด.บ้าน
ถ้ําน้ําลอด 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



16 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.2 แผนงานสาธารณสุข  

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 โครงการส่งเยาวชน
และประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ 

ส่งเยาวชนและประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆนอกพื้นที่
อบต.เขาทะลุ 

30,000 นอกเขต
อบต.    

เขาทะลุ 

สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



17 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการฝกึอาชีพ
สําหรับผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้มี
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

จัดฝึกอบรมอาชีพสําหรับผู้สูงอายุผู้
พิการ และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ใน
พื้นที่ตําบลเขาทะลุ เช่นค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2 โครงการพัฒนาสตรี
และสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว 

จัดฝึกอบรมการขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็ง
ในครอบครัว ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ตําบลเขาทะลุ 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



18 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   2.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
จํานวน 1,020 ราย 

7,856,640 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ    
ผู้พิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
จํานวน 150 ราย 

1,362,240 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
จํานวน 4 ราย 

24,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



19 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

   2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 
 

โครงการฝกึอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน ดิน หินถล่ม 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกัน ดิน หินถล่ม เช่น คา่วิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2 โครงการฝกึอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า เช่น ค่าวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

3 โครงการฝกึอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคภีัย 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

4 โครงการฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรทบทวน 3 
วัน) 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย บทบาท
หน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าชุดเครื่องแบบ     
อปพร. 

250,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 



20 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

ประชาสัมพันธ์และแกไ้ขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน เช่น จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเกี่ยวกับวินัยจราจรและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

6 โครงการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ต่อสู้และ
เอาชนะยาเสพติด
ตําบลเขาทะลุ 

จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดของศูนย์ต่อสู้
และเอาชนะยาเสพติดตําบลเขาทะลุ 
จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



21 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล/ประชาพิจารณ์ 

จัดประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล เพื่อ
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสามปี 
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาองค์ความรู้
ให้แก่บุคลากรตําบล
เขาทะลุ 

จัดฝึกอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะของผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจา้ง และผู้นําหมู่บ้าน 
เช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ 
และค่าเช่าที่พัก 

500,000 ศึกษาดู
งานนอก
สถานที่ 

สํานักปลัด             

3. โครงการฝกึอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง 
ผู้บริหาร และสมาชิก
อบต. 

จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงาน 
ลูกจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกอบต. 
จํานวน 1 ครั้ง 

30,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

แบบ ผด.๐๒ 



22 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการก่อสร้าง
อาคารประชุมที่ทําการ
อบต. 

ก่อสร้างอาคารประชุมที่ทําการอบต. 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบ
แปลนที่อบต.กําหนด 

700,000 หมู่ที่ 2 สํานักปลัด             

5. โครงการดําเนินการ
ตามนโยบายแห่งรัฐ 

การสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ การป้องกัน
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด โครงการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ การ
ดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ ฯลฯ 

150,000 อบต.เขา
ทะลุ 

สํานักปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



23 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และกรท่องเที่ยว 

   4.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 2561 

ดําเนินการจัดแข่งขันกีฬาอบต. “เขา
ทะลุคัพ” ประจําปี 2561 เช่น 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าชุด และคา่ตอบแทนกรรมการ 
ฯลฯ 

200,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ํา
ธารลอด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวถ้ํา
ธารลอด หมู่ที่ 1 เช่น ค่าปรับปรุง
ห้องน้ําสาธารณะ คา่ทาสีอาคารใหม่ 
ค่าตกแต่งสวนสาธารณะ ฯลฯ 

100,000 หมู่ที่ 1 สํานักปลัด             

 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



24 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   5.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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
สนับสนุนการปลูก
หญ้าแฝก 

ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกหญ้า
แฝก เช่น ค่าปุ๋ย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2. โครงการปลูกป่า
ทดแทน 

ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนในตําบล     
เขาทะลุ เช่นกล้าไม้  ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

10,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



25 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   6.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โครงการส่งเสริมพิธี
ทางศาสนา รัฐพิธีและ
ประเพณีต่างๆ 

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานรัฐพิธี วัน
ขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ วันปิย
มหาราช วันลอยกระทง วันสงกรานต์ 
วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

400,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

2. โครงการฝกึอบรมเชิง
ปฏิบัติการศาสนพิธีกร 

จัดฝึกอบรมปฏิบัติการศาสนพิธีกร 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม 

30,000 ต.เขาทะลุ สํานักปลัด             

 
 

 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



26 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 :  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   7.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    -ไม่มโีครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 



27 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ 

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู คุณลักษณะ
ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศที่มี
ความสามารถในการทําความ
เย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ 

17,000 สํานัก
ปลัด 

สํานักปลัด             

2. โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ 

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ ขนาดไม่
น้อย
กว่า 80x150x75 เซนติเมตร  ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดไม่น้อย
กว่า 80x150x75 เซนติเมตร  พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 4 ชุด (ตามราคาที่สืบได้
จากท้องตลาด) 

40,000 สํานัก
ปลัด,กอง

คลัง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

            

แบบ ผด.02/1 



 

28 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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. โต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้ 

จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้  
ขนาดไม่  น้อยกว่า  
80x150x75 เซนติเมตร  ตั้ง
ไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อโต๊ะทํางานขนาดไม่น้อย
กว่า 80x150x75 เซนติเมตร  พร้อม
เก้าอี้ จํานวน 4 ชุด (ตามราคาที่สืบได้
จากท้องตลาด) 

20,000 กองช่าง กองช่าง             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



29 
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 คอมพิวเตอร์
สําหรับงาน
ประมวลผล 

 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง 
ICT 

22,000 สํานัก
ปลัด 

สํานักปลัด             

2 คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คบุ้คสําหรับงาน                           
ประมวลผล  จํานวน 2 เครื่อง  ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง 
ICT 

42,000 สํานัก
ปลัด,กอง

คลัง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

            

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ชนิด LED ขาวดํา
ชนิด Network 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาว
ดําชนิด Network จํานวน 1 เครื่อง ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง 
ICT 

15,000 สํานัก
ปลัด 

สํานักปลัด             

4 เครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  

จัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง 
ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวง ICT  

11,200 สํานัก
ปลัด,กอง

คลัง 

สํานักปลัด,
กองคลัง 

            

แบบ ผด.02/1 



30 
2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ้ค 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คบุ้คสําหรับงาน                           
ประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง 
ICT 

21,000 กองช่าง กองช่าง             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



31 
3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 กล้องวงจรปิด จัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาทะลุ ตามราคาที่
สืบได้จากท้องตลาด 

85,000 สํานักปลัด สํานักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



32 
4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ดําเนิน 
การ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

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 ถังดับเพลิง จัดซื้อถังดับเพลิง
จํานวน 20 ถัง ติดตั้งที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาทะลุ
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของอบต.และแหล่งชุมชน
ในตําบลเขาทะลุ ตามราคาที่สืบได้
จากท้องตลาด 

60,000 สํานัก
ปลัด 

สํานักปลัด             

 
 

แบบ ผด.02/1 


