
 

 
แผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงาน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
 
 

 
 

อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกงค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมรอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราาชช



คำกล่าวนำ 
 

  แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้รวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตาม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ที่
ดำเนินการโดยงบประมาณงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนที่เข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพ่ือเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของแต่ละ
ปีงบประมาณ 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ส่วนราชการทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
จัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จะได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพ่ือความสุข
ของประชาชนในท้องถิ่นตำบลแหลมตะลุมพุกต่อไป 

 
 
                                                             (ลงชื่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตะลุมพุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 256๓ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนก
รายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึง
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการ
ดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
การพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบัญ 
                 

หน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ บทนำ   

            ๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 1 

            ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2 

            ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2 

            ๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3 

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ  

            บัญชสีรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ ๕ 

            บัญชจีำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 7 

            บัญชจีำนวนครุภัณฑ์สำหรบัทีไ่ม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น                        ๒๓ 



ส่วนที่ ๑ บทนำ  
 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับ             
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การ
ปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และ
เป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนที่
กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในห้วงระยะเวลา ๕ ปี และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี และมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณของ
แต่ละปี และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีความสำคัญ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจรงิทั้งหมดในพื้นทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 



- ๒ - 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

(๑) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๒) เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ำเนินการจริงในปีนั้น ๆ  
(๓) เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้น ๆ โดยสอดคล้องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์

ของการพัฒนา 
(๔) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(๕) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของปีงบประมาณนั้น ๆ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลด

ความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน และสามารถจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ 
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกเก็บรวบรวมข้อมูล

โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานอื่น ๆ ทีจ่ะมีการดำเนินการจริงในพื้นทีข่ององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ขัน้ตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจัดทำร่างแผนการ

ดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกและ
หน่วยงานต่าง ๆ นำมาจัดหมวดหมู่ และต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก โดยเคา้โครงแผนการดำเนินงานแบ่งออกเปน็ ๒ ส่วน ดังนี้ 

     ส่วนที่ ๑ บทนำ 
๑) บทนำ 
๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

     ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) 
๒) บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) 
๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) 
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ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกนำร่างแผนการ

ดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก เพ่ือให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับจากวันที่
ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

(๑) การจัดทำแผนการดำเนินงานถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกสามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล และได้มีการวางแผนวางแนวทางในการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ครบทุกด้านไว้ก่อนแล้ว  

(๒) ทำให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
(๓) เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๔) ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่สามารถจ่ายจริงได้ในแต่ละปีงบประมาณ 
(๕) สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
(๖) สามารถนำแผนการดำเนินงานมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจาการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 

 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์) 
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(ไม่มีการดำเนินโครงการ) 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ   
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม - - - -  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา  
    ๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
    ๒.๓ แผนงานสาธารณสุข  
    ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
    ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    ๒.๖ แผนงานเคหะและชุมชน  

 
๑๒ 
๔ 

๒๙ 
๑๕ 
๓ 
- 

 
๑๙.๐๕ 
๖.๓๕ 

๔๖.๐๓ 
๒๓.๘๑ 
๔.๗๖ 

- 

 
๙๔๘,๐๐๐ 

3,503,000 
๖๓๒,๕๐๐ 
๔๘๕,๐๐๐ 
๑๕๐,๐๐๐ 

- 

 
๑๖.๕๘ 
๖๑.๒๖ 
๑๑.๐๖ 
๘.๔๘ 
๒.๖๒ 

- 

 
 
 

สำนักงานปลัด 
 
 
- 

รวม ๖๓ ๑๐๐ 5,7๑8,500 ๑๐๐  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 
๒ 

 
๑๐๐ 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐ สำนักงานปลัด 

รวม ๒ ๑๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๐๐  

 แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

 
๑๓ 

 
๑๐๐ 

 
๑๘๕,๐๐๐ 

 
๑๐๐ สำนักงานปลัด 

รวม ๑๓ ๑๐๐ ๑๘๕,๐๐๐ ๑๐๐  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร  
    ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    ๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

๒ 
๗ 

 
 

๒๒.๒๒ 
๗๗.๗๘ 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
๗๙๕,๐๐๐ 

 
 

๓.๖๔ 
๙๖.๓๖ 

สำนักงานปลัด 

รวม ๙ ๑๐๐ 825,000 ๑๐๐  

รวมทั้งหมด ๘๗ - 6,788,500 - - 

 แบบ ผด.๐๑ 
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บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม และงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่ดำเนินการ 
หนว่ยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา   

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๒๕,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด              

๒ โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนแก่นักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน ๑๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด              

๓ โครงการแข่งขันกรีฑา - กีฬานันทนาการ อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๒๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการลูกเสือ - เนตรนารี ทำดีมีจิต
อาสา 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๒๕,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๗ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๕๕,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด             

๘ อุดหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

จ่าย เป็ น ค่าอาหารกลางวัน เด็ ก
นักเรียน ระดับอนุบาลจนถึงชั้น ป.
๖ (๒๐๐ วัน คนละ ๒๐ บาท/วัน) 

๔๒๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด 
 

            

๙ อุดหนุนโรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก
ตามโครงการอาหารกลางวัน 

จ่าย เป็ น ค่าอาหารกลางวัน เด็ ก
นักเรียน ระดับอนุบาลจนถึงชั้น ป.
๖ (๒๐๐ วัน คนละ ๒๐ บาท/วัน) 

๑๘๐,๐๐๐ โรงเรียนวัดแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๑๐ โครงการฝึกอบรมจริยธรรม อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

สำนักงานปลัด 
 

            

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๑ อุดหนุนโรงเรียนวัดราชประชา
นุเคราะห์ตามโครงการพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย
กระบวนการลูกเสือ  - เนตร
นาร ี 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 
 

๒๘,๐๐๐ โรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ์

สำนักงานปลัด 
 

            

๑๒ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็น
ค่าจัดการแสดง การละเล่น การบริการ
อ าห าร ก ารแจก ขอ งข วั ญ  และ ค่ า
ดำเนินการอื่น ๆ  

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนนิการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอปาก
พนัง 

อุดหนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๒,๔๒๑,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ เบีย้ยังชีพคนพิการ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการ 

๑,๐๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

๔๒,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนาร ี

๑. ดำเนินการสำรวจสุนัขและแมว 
๒. เปน็ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิโครงการ  
 

๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนนิการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน
เรื่อ งโรคขาดสารไอ โอดีนและการ
ป้องกันโรค โดยจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการควบคุมโรคมาลาเรียสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรค 

จัดซ้ือเวชภัณฑ์เพื่อควบคุมและป้องกัน
โรค เช่น วัคซีนสัตว์ น้ำยาพ่นหมอก
ควัน เป็นต้น และค่าตอบแทนอื่น ๆ ใน
การดำเนินงาน 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการควบ คุมและป้ อ งกั น โรค
ไข้เลือดออก 

จัดกิ จก รรมรณ รงค์  และ เผยแพ ร่
ประชาสัมพันธ์ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย พ่นหมอกควัน และจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการอื่น ๆ  

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดบั
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการควบคุมหนอนพยาธิสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๘ โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสทุธนารีนาถ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 
 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๙ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๐ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๑ โครงการตรวจสุขภาพเคลือ่นที่ สมเด็จพระ
เจ้ าน้ องนางเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนาร ี

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนนิการอื่น ๆ 
 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๒ โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจา่ยเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๓ โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจา่ยเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๔ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 
 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๕ โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อและโรคต่าง ๆ 

รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ และจ่าย
เปน็ค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๖ โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one 
(ศู น ย์ เพื่ อ น ใจวั ย รุ่ น ใน ชุ ม ชน 
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ การ
ป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ และจ่าย
เปน็ค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๗ โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาติ
ปลอดภัย 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๘ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
แรกเกิดและให้ความรู้แก่มารดาที่
ตัง้ครรภ์ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๑๙ โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๐ โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ

ดำเนินการให้บริการด้านสุขภาพแก่
ประชาชนในตำบล และจ่ายเป็นค่า
ดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นาร ี

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ฉีดวัคซีน 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๔๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเปน็ค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๓ โครงการอบรมสมาชิก อสม. ใน
การใช้เครื่องมือวัดความดันและ
เบาหวาน 

อบ รม สมาชิ ก  อสม . ใน ก าร ใช้
เครื่องมือวัดความดันและเบาหวาน 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับที ่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๒๔ โครงการอบรมหมอหมู่บ้ านใน
พระราชประสงค์ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๕ โครงการอบรมให้ ความรู้ ก าร
ป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๖ โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพเบื้องตน้ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๗ โครงการอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๘ โครงการอุดหนุน อสม. สำหรับการ
บริหารสาธารณสุข 

อุดหนุน อสม. สำหรับการบริหาร
สาธารณสุข จำนวน ๓ หมู่บ้าน 

๔๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒๙ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในชุมชน (เงินสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข) 

อุดหนุนงบประมาณ ๒๒,๕๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการพระราชพิธี เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการพระราชพิธี เฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ อุ ดหนุ นอำ เภอปากพ นั งตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคม
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะ
มหาราช) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปากพนัง ๓,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๔ อุ ดหนุ นอำ เภอปากพ นั งตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปากพนัง ๕,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๕ อุ ดหนุ นอำ เภอปากพ นั งตาม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปากพนัง 
 

๕,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๖ อุ ดหนุ นอำ เภอปากพนั งตาม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนิี 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปากพนัง ๕,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

๗ อุ ดหนุ นอำ เภอป ากพ นั งตาม
โครงการวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอปากพนัง 
 

๔,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงานปลัด             

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอยีดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณีแหลมตะลุมพุก คัพ 

จัดการแข่งขันกีฬาประจำปี เช่น การแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
ผู้ บ รรยาย ใน การแข่ งขั น  ค่ าป้ าย ไวนิ ล
ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าใช้จ่าย
ในการเปิดสนาม ค่าจ้างเหมาในการตกแต่ง
สถานที่ ในพิธี เปิด ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการ
แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล และค่าดำเดินการอื่น ๆ 

๒๐๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๙ โค รงก ารแข่ งขั น กี ฬ า ใน
ระดับตำบล อำเภอ และ
จังหวัด 
 

ส่งเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ และระดับ
จังหวัด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
ฝึกซ้อม ค่าเส้ือผ้าชุดนักกีฬา กรีฑา ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา 
นั ก ก รีฑ า  ผู้ ค วบ คุ ม แ ละ ผู้ ฝึ ก ซ้ อ ม  ค่ า
ยานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นใน
การดำเนินงาน 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๐ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน 

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี เช่น กีฬา
ปิดตาตีหม้อ เป็นต้น โดยจ่ายเป็นค่าป้ายไวนลิ
ประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน และค่า
ดำเดินการอื่น ๆ 

๕๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วันมาฆบูชา 

จัดกิจกรรมประเพณีวันมาฆบูชา โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าดำ
เดินการอื่น ๆ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

๑๒ โครงการรำลึกเสด็จประพาต
ต้นแหลมมาลายู 

จัดงานรำลึกเหตุการณ์การเสด็จประพาตต้น 
ณ แหลมตะลุมพุก โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน เช่น ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่ าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าดำเดินการอื่น ๆ 

๕๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๓ โครงการรำลึกเหตุการณ์ 25 
ตุลาคม วันมหาวาตภัย 

จัดงานประเพณี ๒๕ ตุลา มหาวาตภัยรำลึก 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ 
ค่าเครื่อ งไทยทาน ค่าน้ ำดื่ มและน้ ำแข็ ง 
ค่าจ้างเหมาทำอาหารคาวหวาน ค่าจ้างทำ
ความสะอาด และค่าดำเดินการอื่น ๆ 

๕๐,๐๐๐ ศาลา
ประชาคม 

หมู่ที่ ๑ และ
วัดแหลม
ตะลุมพุก 
หมู่ที่ ๓  

 สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๔ อุดหนุนอำเภอปากพนังตาม
โครงการจัดงาน เทศกาล
เดือนสิบ (แห่หมฺรับ) 

อุดหนุนอำเภอปากพนัง ๓,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๕ อุดหนุนอำเภอปากพนังตาม
โครงการจัดงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

อุดหนุนอำเภอปากพนัง ๒๐,๐๐๐ อำเภอปาก
พนัง 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้การสนับสนุน
อาหารและน้ำดื่มจุดบริการประชาชน และ
เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามโครงการในช่วง
เทศกาล เช่น  เทศกาลปี ใหม่  เทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๒ โครงการฝึกทบทวน อปพร. 
 

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

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๓ โครงการอบรมและรณรงค์แก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อบรม รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการแก้ไขปัญหาการว่างงาน จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแก้ไข
ปัญหาการว่างงาน 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนกังานปลัด             

๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพ จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการฝึกอบรม
อาชีพ 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนกังานปลัด             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ ริและนโยบายรัฐบ าลที่
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน
เนื่ อ งม าจ าก พ ระราชด ำริ  แ ล ะ
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
บำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
ท้องถิ่ นปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ  
“ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
รณรงค์เพือ่จัดการและคัดแยกขยะมลู
ฝอย 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

๑๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๗ โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย 
ภายใต้หลัก ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ 
และนำกลับมาใช้ใหม่  

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
รณ รงค์ ลดป ริ ม าณ ขยะมู ลฝอ ย 
ภายใต้หลัก ๓Rs คือ การใช้น้อย ใช้
ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๘ โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในวันสำคัญของชาติ 

จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่า
ดำเนินการอื่น ๆ ตามโครงการ ในวัน
สำคัญของชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ 
วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๙ โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

แบบ ผด.๐๒ 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการรักษ์ป่าชุมชน จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการรักษ์
ป่าชุมชน 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๑ โครงการสนับสนุนค่าอาหาร น้ำ
ดื่ม ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้า
มาปลูกป่าในพื้นที ่

สนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม  ให้แก่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เข้ามาปลกูป่าในพื้นที่ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

๑๓ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงาน
ปลัด 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ 
อบต. สัญจรพบประชาชน 

๑๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

 สำนักงานปลัด             

๒ โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จัดทำเวทีประชาคมประชุมระดมสมอง
ผู้นำ ชุมชน และกลุ่มอาชีพ โดยจ่ายเป็น
ค่าจ้ างทำป้ ายไวนิลประชาสัมพันธ์  
ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกาเคมี 
เป็นต้น และจ่ายเป็นค่าดำเนินการอื่น ๆ  

๑๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 โครงการเตรียมความพร้อมการ
พัฒนาประชาธิปไตย 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการเตรียม
ความพร้อมการพัฒนาประชาธิปไตย 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๒ โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ
ชาต ิ

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

๒๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๓ โครงการพระราชดำริหรือพระราช
เสาวนีย์ 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ
หรือพระราชเสาวนีย์ 

๑๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๔ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ๖๐๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๕ โครงการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่
เป็นกลางในการสำรวจความพึง
พอใจในการให้บริการ 

เป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางใน
การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

๒๕,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

๖ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

๑๐๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

กองคลัง              

๗ โครงการสนับสนุนการดำเนินการ
จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการสนับสนุน
การดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์

๓๐,๐๐๐ ตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

สำนักงานปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒ 
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนนิงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
    ๑.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 

ลำดับที ่ ครภุัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 จัดทำบอร์ดผู้บริหาร พนักงาน 
และสมาชิกสาฯ 

จัดทำบอร์ดผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิก
สภาฯ 

๕๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๒ จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เช่น ป้าย ฯลฯ 

๑๒๐,๐๐๐ องค์การบริหารสว่น
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๓ จัดซ้ือตู้เหล็ก จัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑๐ ตู้ 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๕๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๔ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๗๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๕ จัดซื้อโต๊ะนั่งปฏิบัติงาน จัดซ้ือโต๊ะนั่งปฏิบัติงานสำหรับปลัดฯ รอง
ปลัดฯ และผอ.กองคลัง  

๓๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

ทุกส่วน             

๖ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ ๑๕๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

ทุกส่วน             

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
๐๐๒๐๒๐๐๒๐

๒/1 
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๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 
๒.๑ แผนงานบริหารทัว่ไป 

ลำดับที ่ ครภุัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้า จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครือ่ง  
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๑๕,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.๐๒/๑ 
๐๐๒๐๒๐๐๒๐

๒/1 
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๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
คุณสมบัติตามมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนด   

๑๐๒,๐๐๐ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

แหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 26 - 

๔. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอียดของครุภณัฑ ์
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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 จัดซือ้เครื่องกว้าน จัดซ้ือเครื่องกว้าน ไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า 
จำนวน ๔ เครื่อง 

๑๒๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๒ จัดซือ้สายสลิง จัดซ้ือสายสลงิ ขนาด 3 หุน ยาว 200 
เมตร ไสใ้ยเหล็ก จำนวน ๑๔ ม้วน                                                               

๑๔๐,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

๓ จัดทำตู้ลำโพงในศาลาประชาคม 
หมู่ที่ ๑ 

จัดทำตู้ลำโพง จำนวน ๒ ตัว ๘,๐๐๐ องค์การบริหารส่วน
ตำบลแหลมตุมพุก 

สำนักงานปลัด 
 

            

แบบ ผด.๐๒/๑ 
๐๐๒๐๒๐๐๒๐

๒/1 
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องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก 
อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   

หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๕๕   
หมายเลขโทรสาร  ๐ ๗๕๘๐ ๙๙๗๗ 

อีเมล ์: lamtalumpuk.62@gmail.com 
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