
 

 
  

แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕๕  

 

 
  

  

อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกงค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  

อำเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมรอำเภอปากพนัง จงัหวัดนครศรีธรรมราาชช



คำกล่าวนำ 
 

  แผนการดำเนินงานเป็นแผนท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ี

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้รวบรวมแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้ังท่ีเป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และท่ี

ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาดำเนินการในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละปีงบประมาณ 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตะลุมพุก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ส่วนราชการทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน

วางแผน ท่ีให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุข

ของประชาชนในท้องถิ่นตำบลแหลมตะลุมพุกต่อไป 

 

        อนุมัติ 

 

                             (ลงนาม) 

       (นางกมลทิพย์  จงจิตร) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

       ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก จัดทำขึน้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียดโครงการ และกิจกรรมท่ีต้องการดำเนินการจริงท้ังหมดในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ต้องดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ท้ังท่ีปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ และท่ีดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ท้ังภาครัฐและเอกชน 
โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนา
ท่ีได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาใน
การดำเนินการท่ีชัดเจนท้ังหมด 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นท่ีได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมนิผล
การพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
       

            

 

 

 

 

 

 

เร่ือง หน้า 

ส่วนที่ ๑ บทนำ   

            ๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน ๒ 
            ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2 
            ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2 
            ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ  

            บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) ๕ 
            บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 7 
            บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)                        ๒๑ 



ส่วนท่ี ๑ บทนำ  
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีให้ความสำคัญกับ             

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ

ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ

นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ

ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการสาธารณะพื้นฐานแก่

ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ

เป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนท่ี

กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในห้วงระยะเวลา ๕ ปี และเช่ือมโยงกับการวางแผนเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี และมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจัดขึ้นสำหรับงบประมาณของ

แต่ละปี และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน

ท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามรูปแบบท่ีกำหนดตามหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนา

ไปสู่การปฏิบติัได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



- ๒ - 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานเป็นแผนท่ีมีความสำคัญ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ

พัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

(๑) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงในปีนั้น ๆ  

(๓) เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ โดยสอดคล้องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์

ของการพัฒนา 

(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลด

ความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และสามารถจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 

ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ กำหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยสามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอืน่ ๆ ท่ีจะมีการดำเนินการจริงในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ขัน้ตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและ

หน่วยงานต่าง ๆ นำมาจัดหมวดหมู่ และต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก และ
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เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่าง

แผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้า

โครงแผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

     ส่วนท่ี ๑ บทนำ 

๑) บทนำ 

๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

     ส่วนท่ี ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 

๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 

๓) บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรับท่ีไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) 

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึง

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับจากวันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น

ทราบ และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

(๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

ตะลุมพุกสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นเครื่องมือในการ

ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล และได้มีการวางแผนวางแนวทางในการใช้งบประมาณและทรัพยากร

ครบทุกด้านไว้ก่อนแล้ว  

(๒) ทำให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณมคีวามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

(๓) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ทราบถึงจำนวนงบประมาณท่ีสามารถจ่ายจริงได้ในแต่ละปีงบประมาณ 

(๕) สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

(๖) สามารถนำแผนการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจาการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างถูกต้อง 

 



ส่วนท่ี ๒ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์) 

 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
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บญัชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
สำนักงานปลัด     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 

    ๑.๒ แผนงานการเกษตร ๓ ๑๐๐ ๑,๖๑๖,๐๐๐ ๑๐๐ 
รวม ๓ ๑๐๐ ๑,๖๑๖,๐๐๐ ๑๐๐  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม      

สำนักงานปลัด 

    ๒.๑ แผนงานการศึกษา  ๑๐ ๑๘.๙ ๑,๐๗๑,๒๐๐ ๑๘.๘ 
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   ๑๐ ๑๘.๙ ๔,๒๓๘,๖๐๐ ๗๔.๕ 
    ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข ๑๒ ๒๒.๖ ๑๔๕,๐๐๐ ๒.๖ 
    ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๑๔ ๒๖.๔ ๙๙,๐๐๐ ๑.๗ 
    ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๗ ๑๓.๒ ๑๓๕,๐๐๐ ๒.๔ 
    ๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 

รวม ๕๓ ๑๐๐ ๕,๖๘๘,๘๐๐ ๑๐๐  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ     

สำนักงานปลัด 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑ ๑๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐๐  

 แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรปุจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ

ของโครงการ

ท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ

ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

สำนักงานปลัด 
    ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 

    ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๒๕.๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๖๖.๓ 

    ๔.๓ แผนงานการเกษตร ๖ ๗๕.๐ ๖๕,๐๐๐ ๓๓.๗ 

รวม ๘ ๑๐๐ ๑๙๓,๐๐๐ ๑๐๐  

๕. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร

จัดการองค์กร  

    ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

    ๕.๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

- 

๙ 

 

 

- 

๑๐๐ 

 

 

- 

๔๑๖,๐๐๐ 

 

 

- 

๑๐๐ 

สำนักงานปลัด 

รวม ๙ ๑๐๐ ๔๑๖,๐๐๐ ๑๐๐  

รวมทัง้หมด ๗๔ - ๗,๙2๓,๘00 - - 

 แบบ ผด.๐๑ 
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บญัชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๒ แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการขุดลอกคลองนายเคี่ยม (คลอง
โดยสาร) หมู่ที่ ๑ 

ขุดลอกคลองนายเคี่ยม (คลองโดยสาร) หมู่
ที่ ๑ ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้าง
เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร 
ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร และค่าเช่าโป๊ะ 

๒๖๕,๙๐๐ หมู่ที่ ๑ 
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการขุดลอกคลองยายตุ้น หมู่ที่ ๒ ขุดลอกคลองยายตุ้น หมู่ที่  ๒ ปากกว้าง
เฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย  ๑ .๕๐ เมตร ระยะทาง 
๑,๗๐๐.๐๐ เมตร และค่าเช่าโป๊ะ 

๖๙๕,๕๐๐ หมู่ที่ ๒ 
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการขุดลอกคลองวัดแหลมตะลุมพุก 
หมู่ที่ ๓ 

ขุดลอกคลองวัดแหลมตะลุมพุก หมู้ที่ ๓ 
ปากกว้างเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย 
๕ .๐ ๐  เม ต ร  ลึ ก เฉ ลี่ ย  ๑ .๕ ๐  เม ต ร 
ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร และค่าเช่าโป๊ะ 

๖๕๔,๖๐๐ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา  

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ ค่าอาหารเสริม (นม) สนับสนุนค่ าอาหารเส ริม  (นม ) 
ให้กับนักเรียน อ.๑ - ป.๖ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์และโรงเรียน
วัดแหลมตะลุมพุก ในอัตราคนละ 
๗.๓๗ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน 

๒๘๒,๗๐๐ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์, โรงเรียนวดั

แหลมตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด              

๒ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน อ.๑ - ป.๖ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ ในอัตราคนละ ๒๑ 
บาท จำนวน ๒๐๐ วัน 

๓๐๔,๕๐๐ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 

สำนักงานปลัด 
 

            

๓ อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน
โรงเรียนวดัแหลมตะลุมพุก 

สนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียน อ.๑ - ป.๖ โรงเรียนวัด
แหลมตะลุมพุก ในอัตราคนละ ๒๑ 
บาท จำนวน ๒๐๐ วัน 

๓๑๕,๐๐๐ โรงเรียนวดัแหลม

ตะลมุพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๔ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่าย
เป็นค่าจัดการแสดง การละเล่น การ
บริการอาหาร การแจกของขวัญ 
และค่าดำเนินการอ่ืน ๆ  

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลมตะลุมพุก สำนักงานปลัด             

๕ โครงการแข่งขันกรีฑา - กีฬานันทนาการ อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

๒๙,๕๐๐ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 



- 9 - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ีดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๗ โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

๒๕,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๘ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา   

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

๒๕,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด              

๙ โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

๑๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด              

๑๐ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

๒๙,๕๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓,๐๔๐,๘๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ ยยังชีพคน
พิการ 

๑,๑๒๐,๘๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

๔๘,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น 

๒,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๗ โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรัก
สุขภาพ 

จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๘ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้
มีรายได้น้อย 

จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๙ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๒,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๐ โครงการสายใยรัก จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
ป้าย ค่าวิทยากร เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูล
จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

ดำเนินการสำรวจสุนัขและแมว และ
จ่ายเป็นค่าดำเนินอ่ืน ๆ 
 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรค 

จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออก จัดกิจกรรม รณ รงค์  เผยแพ ร่ และ
ประชาสัมพันธ์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ่นหมอกควัน และจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการอ่ืน ๆ  

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ ๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM
๒.๕ 

จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) 

จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ์

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๗ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดอบรมให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๘ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีน 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอ่ืน ๆ 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๙ โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๐ อุดหนุนหมู่ที่ ๑ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๑ 
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบล
แหลม

ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๑ อุดหนุนหมู่ที่ ๒ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๒ 
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล
แหลม

ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๒ อุดหนุนหมู่ที่ ๓ ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่ที่ ๓ 
ตำบลแหลมตะลมุพุก 

๒๐,๐๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบล
แหลม

ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล 
อำเภอ และจังหวัด 
 

ส่ง เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ 
และระดับจั งหวัด  โดยจ่าย เป็นค่ าวัสดุ
อุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่าเสื้อผ้าชุดนักกีฬา 
กรีฑา ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา นักกรีฑา ผู้ควบคุมและ
ผู้ฝึกซ้อม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี
แหลมตะลุมพุก คัพ 

จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี เช่น การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาผู้บรรยายในการแข่งขัน ค่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำด่ืม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่าย
ในการเปิดสนาม ค่าจ้างเหมาในการตกแต่ง
สถานที่ ในพิธี เปิ ด ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ ใช้สำหรับ
การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล และค่าดำเดินการ
อ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนกังานปลัด             

๓ โครงการจัดการแข่งขนักีฬาพื้นบ้าน จัดการแข่งขันกีฬาพื้ นบ้านประจำปี  เช่น 
กีฬาปิดตาตีหม้อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าป้าย
ไวนิลประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำด่ืม ค่าน้ำแข็ง ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน 
และค่าดำเดินการอ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการประเพณีวันสงกรานต์ จัดกิจกรรมวนัสงกรานต์ ๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๕ โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหน่ียว
และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ 

จัดกิจกรรม หรือเผยแพร่แก่ประชาชน
ในตำบล 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๖ โครงการรำลึกเสด็จประพาสต้นแหลม
มาลายู 

จัดงานรำลึ กเห ตุการณ์ การเส ด็จ
ประพาตต้น ณ แหลมตะลุมพุก โดย
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บริการ และค่าดำเดินการอ่ืน ๆ 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนกังาน
ปลัด 

            

๗ โครงการรำลึกเหตุการณ์ 25 ตุลาคม 
วันมหาวาตภัย 

จัดงานประเพณี  ๒๕ ตุลา มหาวา
ตภัยรำลึก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่  ค่ า
เคร่ืองไทยทาน ค่าน้ำด่ืมและน้ำแข็ง 
ค่ าจ้าง เหมาทำอาหารคาวหวาน 
ค่าจ้างทำความสะอาด และค่าดำเดิน
การอ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ศาลา
ประชาคม 

หมู่ที่ ๑ และ
วัดแหลม
ตะลุมพุก 
หมู่ที่ ๓  

 สำนักงาน
ปลัด 

            

๘ โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการ
ปกครองอำเภอปากพนัง 

๕,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๙ โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการ
ปกครองอำเภอปากพนัง 

๕,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑๐ โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ทำการปกครองอำเภอปาก
พนัง 

๕,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมแห่หมฺรับ งานประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ทำการปกครองอำเภอปาก
พนัง 

๓,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๑๒ โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ทำการปกครองอำเภอปาก
พนัง 

๑๓,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๑๓ โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ทำการปกครองอำเภอปาก
พนัง 

๔,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๑๔ โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเน่ือง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

อุดหนุนงบประมาณให้กับที่
ทำการปกครองอำเภอปาก
พนัง 

๔,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 

๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้การสนับสนุน
อาหารและน้ำด่ืมจุดบริการประชาชน และ
เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้การสนับสนุน
อาหารและน้ำด่ืมจุดบริการประชาชน และ
เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๓ โครงการฝึกทบทวน อปพร. 
 

จัดฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน ๕๐ คน และ
จ่ายเป็นค่าดำเนินการอ่ืน ๆ 

๕๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๔ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำ อบต. 

จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำ อบต. จำนวน ๕๐ คน และจ่ายเป็น
ค่าดำเนินการอ่ืน ๆ 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๕ โครงการอบรมและรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จัดอบรม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอ่ืน ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๖ โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอปากพนัง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากแพรก 

๒๐,๐๐๐ องค์การ
บริหารส่วน
ตำบลปาก

แพรก 

สำนักงานปลัด             

๗ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง
อำเภอปากพนัง 

๓๐,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด 
 

            

 
 

 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ 
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ จัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล
แหลมตะลุมพุก 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ จ่ายค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะให้กับ
เทศบาลเมืองปากพนัง 

๑๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่ง
ปฏิกูล และน้ำเสีย 

จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าป้าย ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๘,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๔.๓ แผนงานการเกษตร 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในตำบลแหลมตะลุมพุก 

จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๗,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการสนับสนุนค่าอาหาร น้ำด่ืม ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ 

สนับสนุนค่าอาหาร น้ำด่ืม ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าวัสดุ 
เป็นต้น 

๓,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการปากพนังสะอาด อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ทำการปกครอง
อำเภอปากพนัง 

๓๐,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางในการสำรวจความพึ ง
พอใจในการให้บริการ 

จ้างองค์กรหรือสถาบันที่ เป็นกลางในการสำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๒๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการเลื อกต้ังนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

๓๕๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน
การทุจริต 

จัดกิจกรรม/อบรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย 
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้าง 

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 

๑๐,๐๐๐ อบต.แหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าป้าย ค่า
สถานที่ เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

 สำนักงานปลัด             

๖ โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน ตำบล 
และแผนชุมชน 

จัดทำเวทีประชาคมประชุมระดมสมองผู้นำ ชุมชน 
และกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็นค่าจ้างทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เชน่ กระดาษ ปากกาเคมี เป็น
ต้น และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอ่ืน ๆ  

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๗ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนแก่
ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม ฯลฯ 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๘ โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต.แหลมตะลุมพุก 

จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้ โดยจ่ายเป็นค่าจัด
สถานที่ ค่าวัสดุ เป็นต้น 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

กองคลัง              

๙ โครงการออกหน่วยรับยื่นแบบการ
จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

ออกหน่วยรับยื่นแบบการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ๑,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

กองคลัง              

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรบัที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
๑.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 

ลำดับท่ี ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ ตู้เหล็ก จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๒ ตู้  
(คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ธันวาคม ๒๕๖๓) 

๑๓,๘๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

๐๐๒๐๒๐๐๒๐
๒/1 
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๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

๒.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 

ลำดับท่ี ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภัณฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานท่ีดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

๑ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 

๑ เคร่ือง 

(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) 

๒๒,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๒ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเคร่ืองคอมพิ วเตอร์ สำหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาด

ไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว) จำนวน ๑ เคร่ือง 

(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) 

๓๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

กองคลัง 
 

            

๓ เคร่ืองพิมพ์ จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 

หรือ LED สี จำนวน ๑ เคร่ือง 

(คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓) 

๑๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

กองคลัง 
 

            

 

 

 

แบบ ผด.๐๒/๑ 

๐๐๒๐๒๐๐๒๐
๒/1 
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องคก์ารบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล์ : saraban@laemtalumphuk.go.th 
 

 


