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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  ส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ที่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ของ
แผนงาน/โครงการ  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผลการบริหารของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง  
ที่มาด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งยังเป็นการตรวจสอบการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่
การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง  
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ส่วนท่ี  1 
บทน า 

 
1.1  บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน  ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการ
ประเมินผลการบริหารของคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล และหน่วยงานต่าง  ที่มาด าเนิน
กิจกรรมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งยังเป็นการตรวจสอบการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การ
ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง   ดังนั้นแผนการด าเนินงาน   
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 จึงมีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงหนึ่งปีงบประมาณ ที่มีความสอดคล้องและ  

สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
4.  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เป็นไปอย่าง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5.  เพ่ือแสดงเป้าหมายรายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดง 

ถึงการด าเนินงานจริงของหน่วยงานต่าง  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
 



 

 
 
 
1.3   ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เก็บรวบรวม

ข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งมีทั้งโครงการ/กิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่โดย
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการของอ าเภอ / 
จังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

 

2. การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จัดท าร่าง

แผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2561-2565  โดยมี
เค้าโครงแผนการด าเนินงาน  3  ส่วนคือ 

ส่วนที่   1  บทน า 
ส่วนที่   2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
ส่วนที่   3  แผนการด าเนินงาน   
 

3. การประกาศแผนการด าเนินงาน 
-  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและประกาศใช้ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

สรุปขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
  
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
 
     
  
 
 
คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
                
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร อบต. 

 
 
1.4   ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1   เป็นการลดความซ้ าซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ 
2 ท าให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3 ท าให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน 
4 ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานต่าง  ที่เข้ามา 

ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5  เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลอีกทางหนึ่ง 
6  เป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและ 

หน่วยงานต่าง  ที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
7 เป็นกระบวนการอีกแนวทางหนึ่งในการตรวจสอบการด าเนินงานของคณะผู้บริหาร

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานงาน 



 

-๔- 
 

 

ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ผด.02 

ส่วนท่ี  3                            

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

 
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
1.  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 

- เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและทรัพยส์ิน 
- เพื่อส่งเสริมงานพฒันาและสร้างโอกาสให้ชุมชน 
- เพื่อพัฒนาดา้นการบริการสาธารณะ  (Public  Policy)  
- เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยระบบกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยตามโครงการ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบ
กล้องวงจรปิด  
งบประมาณ 10,000 บาท 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

ส านักปลัด             

2 โครงการถนนปลอดภัย    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ตามโครงการถนนปลอดภัย      
งบประมาณ 20,000 บาท 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

ส านักปลัด             

3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน       

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน  
งบประมาณ 50,000 บาท 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

 ส านักปลัด             



 

 
 

แบบ ผด.02 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

4 โครงการตั้งจุดบริการสงกรานต ์      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ตามโครงการตั้งจุดบริการสงกรานต ์     
งบประมาณ 40,000 บาท 

หมู่ที่ 8 ส านักปลัด             

5 โครงการตั้งจุดบริการปีใหม่      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการ
ตามโครงการตั้งจุดบริการปีใหม ่    
งบประมาณ 40,000 บาท 

หมู่ที่ 8 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ผด.02 

 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล. สายปอเนอะ– แยกหมอ
ต าแย หมู่ที่ 2บ้านกลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล. สายปอเนอะ– แยกหมอ
ต าแย หมู่ที่ 2 บ้านกลางขนาดความ
กว้างด้านใน 0.50 เมตรความลึก
เฉลี่ย  0.60 เมตร ความ
ยาว 250.00 เมตร 
งบประมาณ 546,000 บาท 
 

หมู่ที่ 2 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายควนนุ้ย – เกาะไข่
เขียว หมู่ที่ 4 บ้านควนนุ้ย 

เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
สายควนนุ้ย – เกาะไข่เขียว หมู่
ที่ 4 บ้านควนนุ้ย  ขนาดความกว้าง
ด้านใน 0.50 เมตรความลึก
เฉลี่ย  0.60 ความยาว 247.00 เมตร
งบประมาณ 483,000 บาท 
 

หมู่ที่ 4 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกจิกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

3 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า 
คสล.สายบ้านหมออ้วน หมู่ที่ 7 
บ้านป่าบอนต่ า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบาย
น้ า คสล. สายบ้านหมออ้วน หมู่
ที่ 7 บ้านปา่บอนต่ า ขนาดความกว้าง
ด้านใน 0.50 เมตรความลึก
เฉลี่ย  0.60 ความยาว 198.00 เมตร
งบประมาณ 469,000 บาท 
 

หมู่ที่ 7 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
สายมิยาซาวา หมู่ที่ 8  
บ้านทุ่งผปีั้นรปู 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายมิยาซาวา หมู่ที่ 8 ขนาด
ความกว้าง  3.00 เมตร ความ
ยาว 235.00 เมตร หนา  
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ย
กว่า  705  ตารางเมตร   
งบประมาณ 494,000 บาท 
 

หมู่ที่ 8 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชลประทาน– 
ทางรถไฟ 
หมู่ที่ 9 บ้านศาลาน้ า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชลประทาน – ทางรถไฟ
หมู่ที่ 9 ขนาดความ
กว้าง  5.00 เมตร ความ
ยาว 95.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  475  ตารางเมตรงบประมาณ 
339,000 บาท 
 

หมู่ที่ 9 กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชลประทาน-
เกาะไข่เขียว  
หมู่ที่ 1 บ้านในล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายชลประทาน-เกาะไข่
เขียว หมู่ที่ 1 บ้านในล้อม ขนาดความ
กว้าง  5.00 เมตร ความ
ยาว 139.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  695  ตารางเมตร 
งบประมาณ  497,000 บาท 
 

หมู่ที่ 1 กองช่าง             

 
 
 
 
 



 

 แบบ ผด.02 
 

 
ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายทวี หมู่
ที่ 6 บ้านท่าดนิแดงตก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านนายทวีหมู่ที่ 6 บ้าน
ท่าดินแดงตก ช่วงที ่1 ขนาดความ
กว้าง  3.50 เมตร 
ความยาว 160.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่นอ้ย
กว่า  560 ตารางเมตร  ช่วงที ่2 
ขนาดความกวา้ง  4.00 เมตร ความ
ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  140  ตารางเมตร 
งบประมาณ 494,000 บาท 
 

หมู่ที่ 6 กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหมอสวาท
หมู่ที่ 5 บ้านโคกนาคบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านหมอสวาทหมู่ที่ 5
บ้านโคกนาคบุตร ขนาดความ
กว้าง  4.00 เมตร ความยาว 152.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า  608  ตารางเมตร 
งบประมาณ 432,000 บาท 
 

หมู่ที่ 5 กองช่าง             

 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 
 
ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

9 โครงการบุกเบิกถนนตัดใหม่
สายบา้นนายค านงึ – ห้วยแม่
ลอนหมู่ที่ 11  บ้านห้วยแม่
ลอน 

เพื่อจ่ายเป็นบุกเบิกถนนตัดใหม่สาย
บ้านนายค านงึ – ห้วยแม่ลอนหมู่
ที่ 11  ขนาดความกวา้ง  4.00 เมตร 
ความยาว 680.00 เมตรโดยถมวัสดุ
คัดเลือก (ลูกรัง) หนา 0.40 เมตร,ถม
วัสดุคัดเลือก (หินผุ)หนา 0.15เมตร
และวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด ศก.
1.00 X1.00 เมตร จ านวน 21 ท่อน   
งบประมาณ 493,000 บาท 
 

หมู่ที่ 11 กองช่าง             

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง AC สายบา้นไร-่
หนองเที๊ยะ หมู่ที่ 3  
บ้านหนองเที๊ยะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง AC สายบา้นไร-่ 
หนองเที๊ยะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วย
ทราย ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  
ความยาว 290.00 เมตรหนา 0.03  
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า  1,450 ตารางเมตร   
งบประมาณ 497,000 บาท 
 

หมู่ที่ 3 กองช่าง             

 
 
 

 



 

แบบ ผด.02 
 
ล าดับที ่

โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

11 เงินอุดหนุนการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาคอ าเภอตะโหมด 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอ าเภอตะโหมด  
งบประมาณ 150,000 บาท  

              

12 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
บ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดนิและ
สิ่งก่อสร้างภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าบอน   
งบประมาณ 2,163,000 บาท 

พื้นที่
ต าบล 

ป่าบอน 

กองช่าง             

13 โครงการปรับปรุงระบบเสียง
ตามสายหมู่ที่ 2 บ้านกลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายหมู่ที ่2 บ้านกลางโดยท าการ
ปรับปรุงระบบเสียงตามสายพรอ้ม
ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 9 ชุด   
งบประมาณ 112,000 บาท 

ม.2 กองช่าง             

14 โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่ที ่
2 บ้านกลาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาหมู่
ที่ 2 บ้านกลางขนาดพืน้ที่ 
1,888 ตารางเมตร โดยท าการถมวัสดุ
คัดเลือก หนา0.40 เมตรปริมาณ 
วัสดุคัดเลือกจ านวน 755 ลบ.ม.และ
ติดตั้งเสาไฟสนามฟุตบอลพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จ านวน 6 ชุด  
งบประมาณ 376,000 บาท 

ม.2 กองช่าง             

 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาอาชพีสตร ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการพัฒนาอาชพีสตรี  
งบประมาณ 50,000 บาท 

ภาย ในเขต
พื้นที่ อบต. 

ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์พฒันา
ครอบครัว  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว 
งบประมาณ 20,000 บาท 

ภาย ในเขต
พื้นที่ อบต. 

ส านักปลัด             

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเดก็
และเยาวชน     

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเดก็และ
เยาวชน     
งบประมาณ 20,000 บาท 

ภาย ในเขต
พื้นที่ อบต. 

ส านักปลัด             

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผูสู้งอายุ
งบประมาณ 100,000 บาท 

ภาคใต้ ส านักปลัด             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 
1.4  แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการวันสบัปะรด     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดงาน
วันสับปะรด  
งบประมาณ 30,000 บาท 

เทศบาล
ต าบล 

ป่าบอน 

 ส านักปลัด             

2 อุดหนุนส่วนราชการ     เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอุดหนนุ
เทศบาลต าบลปา่บอนตามโครงการจัด
งานวนัสบัปะรด     
งบประมาณ 50,000 บาท 

เทศบาล
ต าบล 

ป่าบอน 

 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
1.  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ 
         -  เพื่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
         -  เพื่อการอนุรักษ์  สืบทอดประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมปิัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
         -  เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพ มาตรฐาน 
         -  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  การกีฬา การศกึษา 
         -  เพื่อการส่งเสริมและสงเคราะห์แก่ เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
         -  การพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นที่เข้มแข็งและน่าอยู ่
 
         1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธ ี   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่าย
ในงานรัฐพิธี    
งบประมาณ  50,000  บาท 
 

ภายในเขต
พื้นที่ อบต. 

สนง.ปลัด 
อบต. 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 
1.2   แผนงานการศึกษา   

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการส่งเด็กเล็กแข่งขัน
ทักษะ    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดการแข่งขันทักษะ ของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
บอนต่ า  ประจ าปี 2563  
งบประมาณ  20,000  บาท 
 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านป่า
บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการเรียนรู้นอกสถานที ่      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิ
การเรียนรู้นอกสถานที่  ของเด็ก 
และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
เช่น ค่าจ้างเหมารถ  ค่าอาหาร ค่า
สถานที่ ฯลฯ  
งบประมาณ 30,000 บาท 
 

จังหวัด
สงขลา
,ตรัง    

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการสอน)       

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านป่าบอนต่ า 
งบประมาณ  102,000  บาท 
 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านป่า
บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 



 

 
แบบ ผด.02 

 
 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึ กษา (ค่ า
พัฒนาข้าราชการครู)       

เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาข้าราชการครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ า 
งบประมาณ  10,000  บาท 
 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านป่า
บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา(อาหาร
กลางวัน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา
(อาหารกลางวัน) ให้เด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่า
บอนต่ า   
งบประมาณ 294,000 บาท 
 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเลก็
บ้านป่า
บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารการศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา)       

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย อายุ3-5ปี ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านป่าบอนต่ า 
งบประมาณ  42,940  บาท 
 

ศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก
บ้านป่า
บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(โรงเรียนวัดปา่บอนต่ า) 

เงินอุดหนุนให้โรงเรียนวัดป่าบอน
ต่ าตามโครงการประกอบอาหาร
กลางวัน 
งบประมาณ 1,088,000 บาท 
 

โรงเรียน
วัดป่า

บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            



 

แบบ ผด.02 
 

  

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

8 อาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 
แห่ง และค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
อาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์
ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าบอน  จ านวน 1 แห่ง  
งบประมาณ  636,179  บาท 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ป่าบอนต่ า
,รร.วัดป่า
บอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 
      1.3 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
และประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน
งบประมาณ  80,000  บาท 
 

อ าเภอป่า
บอน 

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

2 โครงการเข้าค่ายศิลปะ    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
เข้าค่ายศิลปะ    
งบประมาณ  10,000  บาท 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ป่าบอนต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการ
แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์   
ประจ าปี 2563 เช่น ชุดการ
แข่งขัน  วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่า
เวชภัณฑ์ ค่ากรรมการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น   
งบประมาณ  200,000  บาท 
 

ต าบล 
ป่าบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

4 โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดซื้อวัสดุกีฬาหมู่บ้าน 
งบประมาณ  80,000  บาท 
 

ต าบล 
ป่าบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

5 โครงการพัฒนาเยาวชน 
ส่งเสริมกีฬาป้องกันยาเสพติด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ
พัฒนาเยาวชน สง่เสริมกีฬาป้องกัน
ยาเสพติด 
งบประมาณ  60,000  บาท 
 

ต าบล 
ป่าบอน   

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

6 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563  
งบประมาณ 100,000  บาท 
 

อบต. 
ป่าบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

7 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
งบประมาณ 100,000  บาท 
 

จังหวัด
พัทลุง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 โครงการจัดท าเรือพระวัดปา่
บอนต่ า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดท าเรือพระวัดป่าบอนต่ า 
งบประมาณ 30,000  บาท 
 

วัดป่าบอน
ต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 โครงการรับเทียมดา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับ
เทียมดา 
งบประมาณ 30,000  บาท 
 

วัดป่าบอน
ต่ า 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

10 โครงการวันกตัญญ ู
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการวัน
กตัญญู 
งบประมาณ  130,000  บาท 
 

ต าบล 
ป่าบอน   

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

11 โครงการหล่อเทียนพร้อม
สมโภชน์เทียนพรรษา    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหล่อ
เทียนพร้อมสมโภชน์เทียนพรรษา    
งบประมาณ 20,000  บาท 
 

อบต. 
ป่าบอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 อุดหนุนส านักงานสภา
วัฒนธรรมอ าเภอป่าบอน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส านักงาน
สภาวัฒนธรรมอ าเภอป่าบอน 
งบประมาณ 30,000  บาท 
 

อ าเภอป่า
บอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

 
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มสีิทธิไ์ด้รับเบี้ย 
จ านวน 1,416 คน 
งบประมาณ 11,332,800  บาท 

ต าบล 
ป่าบอน 

สนง. ปลัด 
อบต. 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้พิการมีสิทธิไ์ด้รับเบีย้ 
งบประมาณ 2,496,000  บาท 

ต าบล 
ป่าบอน 

สนง. ปลัด 
อบต. 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์
งบประมาณ 18,000 บาท 

ต าบล 
ป่าบอน 

สนง. ปลัด 
อบต. 

      
 

 

 
 
 

 
       

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ผด.02 

1.5 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พื้นที ่ หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 การด าเนินงานโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการ
ด าเนินงานโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
งบประมาณ 200,000 บาท 
 

ภายใน
เขตพื้นที่ 
ต าบล 

ป่าบอน 

สนง.ปลัด 
อบต. 

            

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยการโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
งบประมาณ 39,000 บาท 
 

ภายใน
เขตพื้นที่ 
ต าบล 

ป่าบอน 

สนง.ปลัด 
อบต. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
         -  การสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการพฒันาทีย่ั่งยืน 
   -  การคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   -  การอนุรักษ์พัฒนาและฟืน้ฟู 
   -  การบริหารจัดการน้ าอยา่งเป็นระบบ 
   -  การบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
   -  ควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พื้นที ่ หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา
แผนดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการรัก
น้ า รักป่า รักษาแผนดิน
งบประมาณ 20,000 บาท 
 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

สนง.ปลัด 
อบต. 

            

 
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ
คลองสวยน้ าใส 
งบประมาณ 20,000 บาท 
 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

สนง.ปลัด 
อบต. 

            

 
 



 

แบบ ผด.02 
 
 

1.3 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พื้นที ่ หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการแยกก่อนทิ้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยแยกก่อนทิ้ง
งบประมาณ 30,000 บาท 
 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

สนง.ปลัด 
อบต. 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด.02 
 

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
1.  วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   
         -  เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถ่ิน 
         -  เพื่อการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรและชุมชน 
         -  เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย 
 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พื้นที ่ หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 โครงการเวทีประชาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเวที
ประชาคม 
งบประมาณ 30,000 บาท 
 

ภายใน
เขตพื้นที่ 

อบต. 

สนง.ปลัด 
อบต. 

            

2 ค่าใช้จ่ายการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
งบประมาณ 100,000 บาท 
 

ต าบล 
ป่าบอน 

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ผด.02 

 
 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 

(ผลผลิต/งบประมาณ) 
พื้นที ่ หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

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

1 ปรับปรุงซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน ม.7 แบบผิวดนิขนาด
ใหญ่มาก ความจุ 30 ลบ.ม.
และประปาหมู่บา้น ม.2 แบบ
ผิวดินขนาดความจุ  
20 ลบ.ม. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายปรับปรุง
ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.7 แบบ
ผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 30 
ลบ.ม.และประปาหมู่บ้าน ม.2 แบบ
ผิวผิวดินขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
ที่ตั้ งหลังที่ตั้ งส านักงานองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ป่ า บ อ น
งบประมาณ 2,547,000 บาท 
 

ม.2, 
ม.7 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผด02/1 

แผนการด าเนินงาน  จัดซื้อครุภัณฑ ์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) 

พื้นที ่ หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์ส านักงาน -จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานจ านวน 6 ตัว 
-จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง 
-จัดซื้อโต๊ะท างาน 1 ตัว 
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ 
งบประมาณ 83,600 บาท 

อบต. 
ป่าบอน 

สนง.ปลัด 
อบต., 

กองคลัง 

            

2 ครุภัณฑ์การเกษตร -จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
จ านวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 11,000 บาท 

อบต. 
ป่าบอน 

สนง.ปลัด 
อบต., 

กองคลัง 

            

3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7 เครื่อง 
-จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ 5 เครื่อง 
-จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ 11 เครื่อง 
งบประมาณ 226,500 บาท 

อบต. 
ป่าบอน 

สนง.ปลัด 
อบต., 

กองคลัง 

            

1.2  แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ / กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลิต/งบประมาณ) พื้นที ่

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 
งบประมาณ 17,000 บาท 

อบต. 
ป่าบอน 

กองการศึกษา
ฯ 

            

 


