


 

 

 

 

แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 



ค าน า 

 

 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559  โดยแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เริ่ม 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กนัยายน 2563) เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 
รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผักเบี้ย ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

เรื่อง           หน้า 

ส่วนที่ 1 บทน า 

 - วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน       1 

 - ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน       1 

 - ระยะเวลาในการด าเนินงาน        1 

 - ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน        1 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 - บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ   2-5  

 - รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ     6-28 

 - รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์       29-33 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
บทน า 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็น
การก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี และ
เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนามีความสะดวกมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

1. เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ท้องถิ่น และสามารถวัดผลประเมินผลความส าเร็จได้ 

3. เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและไม่เกิดการซ้ าซ้อนกัน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

1. ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการด าเนินงานเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ท าให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
3. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนา

อะไรในพ้ืนที่บ้าง  
4. ใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป

ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล 



ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด
1. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรศึกษำ กีฬำ นันทนำกำรและ
พัฒนำคุณภำพชวีิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 10.00 68,300 0.59 •อบต.แหลมผักเบีย้

•ศูนย์ปฏบิติัการปอ้งกัน
และปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอบา้นแหลม

1.2 แผนงานสาธารณสุข 8 11.43 234,800 2.02 •อบต.แหลมผักเบีย้
•คณะกรรมการหมู่บา้น

1.3 แผนงานการศึกษา 6 8.57 1,308,200 11.27 •อบต.แหลมผักเบีย้
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 10.00 4,380,000 37.74 •อบต.แหลมผักเบีย้
1.5 แผนงานงบกลาง 1 1.43 45,000 0.39 •คณะกรรมการกองทุน
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 1 1.43 50,000 0.43 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 30 42.86 6,086,300 52.44

หน่วยด ำเนินกำร
จ ำนวนโครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

ยุทธศำสตร/์แผนงำน
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ส่วนที่  2
บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย

แบบ ผด.01 



ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด
2. ยุทธศำสตร์ดำ้นศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 7 10.00 147,400 1.27 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 7 10.00 147,400 1.27

ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด
3. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรจัดระเบียบชมุชน สังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 4.29 55,100 0.47 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 3 4.29 55,100 0.47

ยุทธศำสตร/์แผนงำน
คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ

หน่วยด ำเนินกำร
จ ำนวนโครงกำรที่

ยุทธศำสตร/์แผนงำน
จ ำนวนโครงกำรที่

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย
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ส่วนที่  2
บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยด ำเนินกำร

แบบ ผด.01 



ยุทธศำสตร/์แนวทำง โครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด

4. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรจัดกำรทีด่ใีนองค์กรและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12 17.14 1,035,090 8.92 •อบต.แหลมผักเบีย้
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 20,000 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 13 18.57 1,055,090 9.09

ยุทธศำสตร/์แนวทำง โครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด

5. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร 4 5.71 62,300 0.54 •อบต.แหลมผักเบีย้
5.2 แผนงานเคหะชุมชน 2 2.86 158,250 1.36 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 6 8.57 220,550 1.90
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ส่วนที่  2
บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย

แบบ ผด.01 



ยุทธศำสตร/์แนวทำง โครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด

6. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและกำรท่องเทีย่ว
6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 6 8.57 402,700 3.47 •อบต.แหลมผักเบีย้

•ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอบา้นแหลม

รวม 6 8.57 402,700 3.47

ยุทธศำสตร/์แนวทำง โครงกำรที่ คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยด ำเนินกำร
ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด

7. ยุทธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 4.29 500,000 4.31 •อบต.แหลมผักเบีย้
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 2.86 3,138,000 27.04 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 5 7.14 3,638,000 31.35
รวม 70 100.00 11,605,140 100.00

บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย
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ส่วนที่  2 แบบ ผด.01 



รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมท าริบบิน้พวงมาลัย จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการท าริบบิน้พวงมาลัย ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 5 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 7,800 บาท

2 โครงการครอบครัวอบอุน่ จัดกิจกรรมอบรมและสันทนาการเพือ่ให้ครอบครัว ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ได้มีกิจกรรมร่วมกัน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 5 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 8,000 บาท

3 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกีย่วกับอาชีพเสริม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่ให้ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ มีอาชีพเสริม

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 5 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 13,000 บาท

4 โครงการต่อต้านยาเสพติด จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนเพือ่ป้องกันและ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 5 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 12,500 บาท

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2562พ้ืนที่ล าดับที่

1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. กย.

5 อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอบ้านแหลม ศูนย์ปฏิบัติการป้อง
ระดับหมูบ่้าน ต าบล เพือ่ป้องกันและแก้ไข อ าเภอบ้านแหลม กันและปราบปราม
ปัญหายาเสพติด (แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี งบประมาณ 13,000 บาท ยาเสพติดอ าเภอ
พ.ศ.2561-2564  เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง บ้านแหลม
คร้ังที่ 5 หน้า 38 ล าดับที่ 1)

6 อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอบ้านแหลม ศูนย์ปฏิบัติการป้อง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 อ าเภอบ้านแหลม กันและปราบปราม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 38 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 6,000 บาท ยาเสพติดอ าเภอ

บ้านแหลม
7 อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอบ้านแหลม ศูนย์ปฏิบัติการป้อง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 อ าเภอบ้านแหลม กันและปราบปราม

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 35 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 8,000 บาท ยาเสพติดอ าเภอ

บ้านแหลม

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
หน่วยด าเนินการ
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ้ืนที่โครงการ/กิจกรรมล าดับที่

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. สค. กย.

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ อบรมให้ความรู้แก่วัยรุ่นเพือ่ให้เยาวชนมีความรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ต้ังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และดูแลตนเอง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 5,900 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 หน้า 7 ล าดับที่ 1)

2 โครงการความรู้เกีย่วกับสุขภาพเบือ้งต้น อบรมให้ความรู้ เพือ่ให้สตรีมีความรู้เกีย่วกับ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 การดูแลสุขภาพเบือ้งต้น
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 7 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 6,900 บาท

3 โครงการออกก าลังกายวัยสูงอายุ จัดกิจกรรมออกก าลังกายให้กับผู้สูงอายุ เพือ่ให้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 7 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 3,000 บาท

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ให้ความรู้และรณรงค์ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ป้องกันโรคเอดส์
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 8 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 8,000 บาท

5 โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ในพืน้ที่
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 8 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 8,000 บาท

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

-8-

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1.2 แผนงานสาธารณสุข

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. สค. กย.

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษ ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวเพือ่ป้องกันโรคพิษ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
สุนัขบ้า สุนัขบ้า
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 29,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 8 ล าดับที่ 6)

7 โครงการป้องกันไข้เลือดออก รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพือ่ป้องกันโรค ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ไข้เลือดออก
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 9 ล าดับที่ 7) งบประมาณ 65,000 บาท

8 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพือ่ด าเนิน ต าบลแหลมผักเบีย้ คณะกรรมการ
สาธารณสุข การตามโครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูบ่้าน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 80,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า39 ล าดับที่ 1)
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ. 2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. สค. กย.

1 โครงการพาน้องท่องเมืองเพชร จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพือ่ให้เด็กได้เรียนรู้และ จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ได้รับประสบการณ์ตรง
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 12 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 9,000 บาท

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จัดหาส่ือการเรียนการสอนและอาหารกลางวัน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันและส่ือการเรียน
หน้า 12 ล าดับที่ 2) การสอน

งบประมาณ 143,300  บาท

3 อาหารเสริม(นม) สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่เด็กนักเรียนในพืน้ที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนมครบ

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 12 ล าดับที่ 3) ทุกคน
งบประมาณ 231,900 บาท

4 อุดหนุนโครงการบริการอาหารกลางวัน อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพืน้ที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

ในโรงเรียน เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ตามหลักโภชนาการ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 37 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 404,000 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

1.3 แผนงานการศึกษา

หน่วยด าเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. สค. กย.

5 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
การเรียน จ านวน 4 คน เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ในกลุ่ม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 สาระการเรียนรู้ต่างๆ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 37 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 260,000 บาท

6 อุดหนุนโครงการครูท้องถิน่ช่วยสอน จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 จ านวน 4 คน เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ในกลุ่ม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 37 ล าดับที่ 3) สาระการเรียนรู้ต่างๆ

งบประมาณ 260,000 บาท

ล าดับที่
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

1.3 แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
แบบ ผด.02 

 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. กย.

1 โครงการพัฒนายกระดับผู้พิการ ส่งเสริมฟืน้ฟูสมรรถภาพและตรวจสุขภาพผู้พิการ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่พัฒนาผู้พิการ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 10 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 6,000 บาท

2 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ เพือ่พัฒนา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ศักยภาพผู้สูงอายุ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 10 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 3,000 บาท

3 โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส เยีย่มบ้านผู้สูงอายุ พิการ ที่ติดบ้าน ติดเตียง ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 มีค่าป้ายประชาสัมพันธ,์ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม2มือ้,
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 10 ล าดับที่ 3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ (คู่มือดูแลสุขภาพผู้พิการ ฯลฯ )

งบประมาณ 3,000 บาท

4 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ เพือ่ด าเนินการตาม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ภารกิจถ่ายโอน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 11 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 3,420,000 บาท

พ.ศ. 2562
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2563

หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ล าดับที่

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม

(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ ผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์ เพือ่ด าเนินการตาม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ภารกิจถ่ายโอน

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 11 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 768,000 บาท

6 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าหลักเกณฑ์ เพือ่ด าเนินการตาม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ภารกิจถ่ายโอน

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 11 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 180,000 บาท

7 โครงการเยีย่มเด็กแรกเกิด เยีย่มเด็กแรกเกิดในพืน้ที่ เพือ่สังเกตพัฒนาการและ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 แนะน าการดูแลเด็กแรกเกิด
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 49 ล าดับที่ 1) -ไม่ใช้งบประมาณ-

ล าดับที่

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562
พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน สมทบงบประมาณเข้ากองทุนสปสช. เพือ่ให้ ต าบลแหลมผักเบีย้ คณะกรรมการ

สุขภาพในพืน้ที่ต าบลแหลมผักเบีย้ ประชาชนในต าบลมีสุขภาพที่ดี กองทุน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 45,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่3 หน้า 39 ล าดับที่ 1)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการ/กิจกรรม

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ล าดับที่ หน่วยด าเนินการพ้ืนที่

1.5 แผนงานงบกลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก จัดกิจกรรมวันเด็ก เพือ่เสริมสร้างพัฒนาการให้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 แก่เด็ก
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 6 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 50,000 บาท

พ.ศ. 2563

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

2. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ล าดับที่

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แบบ ผด.02 
 

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา จัดอบรมและฝึกทักษะการเล่นกีฬา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬา
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 13 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 10,400 บาท

2 โครงการแข่งขันกีฬาสากลต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 และเพือ่รณรงค์ต้านยาเสพติด
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 13 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 100,000 บาท

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนา จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม,ธรรมะบรรยาย เพือ่ส่งเสริม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
คุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 13,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 13 ล าดับที่ 3)

4 โครงการเข้าพรรษา เปล่ียนวิถีแห่งความสุข จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพือ่ให้เด็ก เยาวชน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 และประชาชนได้ร่วมกันท านุบ ารุงพระศาสนา
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 14 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 3,000 บาท

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

2. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับที่

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการวาเลนไลน์ วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ ตักบาตร ฟังพระธรรม เทศนา เพือ่แผ่ความรักให้คน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 รอบข้างโยน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปรับใช้

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 14 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 3,000 บาท

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพือ่สืบทอดและ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 อนุรักษ์ประเพณีไทย

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 15 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 2,000 บาท

7 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสอนภูมิปัญญาท้องถิน่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่สืบทอด/อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่และ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 หน้า 15 ล าดับที่ 7) วัฒนธรรมท้องถิน่

งบประมาณ 16,000 บาท

พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ. 2562

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

2. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

-17-

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้เด็กและเยาวชน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 มีความรู้และมีความปลอดภัยจากการจมน้ า
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 16 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 20,300 บาท

2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ป้องกันและ จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของอปพร.
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 24,100 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 16 ล าดับที่ 2)

3 โครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่สร้างวินัยการจราจรให้กับ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ผู้เข้ารับการอบรม และต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 16 ล าดับที่ 3) วันหยุดเทศกาล

งบประมาณ 10,700 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

พ.ศ. 2562
พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

3. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเทิดพระเกียรติ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เพือ่แสดงความจงรัก ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 17 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 71,400 บาท

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการฯ และศึกษาดูงาน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ฯ
เกษตรต าบล งบประมาณ 109,800 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 17 ล าดับที่ 2)

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จัดอบรมให้ความรู้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 9,700 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 17 ล าดับที่ 3)

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมให้ความรู้และสันทนาการ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่ให้บุคลการท้องถิน่ มีคุณธรรมจริยธรรม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 18 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 11,670 บาท

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

พ.ศ. 2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
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แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารและ จัดการเลือกต้ังสมาชิกและผู้บริหารเพือ่ให้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
สมาชิกอบต. ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและเพือ่ส่งเสริม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ประชาธิปไตย
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 18 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 400,000 บาท

6 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ความ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เข้าใจเกีย่วกับกฎหมายเบือ้งต้น
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 19 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 12,100 บาท

7 โครงการอบรมความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วน จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ให้ผู้บุคลากรท้องถิน่มีความรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ท้องถิน่และผลประโยชน์ทับซ้อน ความเข้าใจกฎหมาย มีส่วนร่วมในการป้องกันและ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ต่อต้านการทุจริต
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 19 ล าดับที่ 7) งบประมาณ 9,170 บาท

8 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับสิทธิหน้าที่ของสตรี ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 เพือ่ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาทและมีส่วนร่วม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 20 ล าดับที่ 8) ในกิจกรรมต่างๆ

งบประมาณ 173,400 บาท

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ้างออกส ารวจภาคสนาม เพือ่ส ารวจรายละเอียด ต าบลแหลมผักเบีย้ กองคลัง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ข้อมูลเกีย่วกับทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า20 ล าดับที่9) งบประมาณ 90,000 บาท

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่การ ผู้อยูใ่นข่ายเสียภาษีทั้งหมด เพือ่เร่งรัดการจัดเก็บ ต าบลแหลมผักเบีย้ กองคลัง
พัฒนารายได้ ภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 15,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 20 ล าดับที่ 10)

11 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงาน จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเพือ่ให้ผู้เข้าอบรมได้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
อบต. ประจ าปี 2563 รับการเพิม่พูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งาน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 20 ล าดับที่ 11) งบประมาณ 114,850 บาท

12 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ท าหนา้ที่ส ารวจและลงทะเบยีนรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือ อ าเภอบ้านแหลม อบต.บางครก
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอปท.
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า43 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 18,000 บาท
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พ้ืนที่
พ.ศ. 2562

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ/กิจกรรมล าดับที่
พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของ จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชา- ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ประชาชน ชนและจัดประชุมประชาคมเพือ่รับฟังปัญหาต่างๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 20,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่3 หน้า23 ล าดับที่11)

พ.ศ. 2563
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปลูกจิตส านึกเยาวชนรักษ์ส่ิงแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับความส าคัญและการ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 22 ล าดับที่ 1) ประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ 6,000 บาท

2 โครงการปล่อยพันธุสั์ตว์น้ า ปล่อยพันธุสั์ตว์น้ า เพือ่เพิม่จ านวนสัตว์น้ า ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 35,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 22 ล าดับที่ 2)

3 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการอนุรักษ์และพัฒนา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 22 ล าดับที่ 3) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ 11,300 บาท

4 โครงการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อม จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพือ่สร้างจิตส านึก ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ในการดูแลส่ิงแวดล้อม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 22 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 10,000 บาท

-23-

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

5. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอยา่งสมดุลและยัง่ยนื
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงค์ครัวเรือนในหมูบ่้าน/ รณรงค์ , ประชาสัมพันธ์ , จัดบูธ ท า MOU โครงการฯ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ชุมชนให้เข้าใจหลักการบริหารจัดการขยะ พร้อมด าเนินโครงการฯ โดยออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 23 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 8,250 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาจัดหาพืน้ที่ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 150,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 23 ล าดับที่ 2)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

-24-

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

5. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีง และการทอ่งเที่ยว
6. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีงและการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดท าโปสการ์ด แผ่นพับ วีดีทัศน,์ บูธ, ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 24 ล าดับที่ 1) เพือ่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณ 85,000 บาท

2 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิน่ จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้เยาวชนมีทักษะการเป็น ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 มัคคุเทศก์
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 24 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 21,200 บาท

3 โครงการอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์ จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 และให้กลุ่มเรือประมงได้รับความรู้ความเข้าใจในงาน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 24 ล าดับที่ 3) บริการ

งบประมาณ 12,100 บาท

4 โครงการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนาศักยภาพ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
เพือ่เพิม่ศักยภาพการ บริหารจัดการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบองค์รวมให้แก่ผู้น า
แบบองค์รวม บุคลากรในชุมชน และผู้ประสานงานที่เกีย่วข้อง

งบประมาณ 204,400 บาท

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยว
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีง และการทอ่งเที่ยว
6. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทนุ พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพยีงและการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 อุดหนุนโครงการจัดงานเปิดโลกทะเลโคลน อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ อ าเภอบ้านแหลม ที่ท าการปกครอง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 44 ล าดับที่ 1)

งบประมาณ 50,000 บาท

6 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ จังหวัดเพชรบุรี ที่ท าการปกครอง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 44 ล าดับที่ 2)

งบประมาณ 30,000 บาท

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวที่มีคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 บ ารุงรักษาที่ดินและส่ิงก่อสร้าง พืน้ที่ต าบลแหลมผักเบีย้ เพือ่ดูแลทรัพย์สินและ ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 ส่ิงก่อสร้างให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 36 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 400,000 บาท

2 รังวัดสอบเขตที่สาธารณะ พืน้ที่ต าบลแหลมผักเบีย้ เพือ่ให้ทราบแนวเขตที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 สาธารณะ
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 36 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 50,000 บาท

3 ปักเสาแนวเขตที่สาธารณะ พืน้ที่ต าบลแหลมผักเบีย้ เพือ่ป้องกันการบุกรุก ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี พ.ศ.2561-2564 งบประมาณ 50,000 บาท
เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง คร้ังที่5 หน้า 36 ล าดับที่ 3)

พ.ศ. 2563
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02 
 



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาเมือง การค้า การผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวที่มีคุณภาพ
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยทุธศาสตร์ อบต.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวจราจรค.ส.ล. บ่อพัก กว้าง ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
ระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก ซ.สะพานหัน ฝ่ัง หมู ่3 5.00ม. ยาว 129.00 ม. หนา0.15 ม. 

หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 645 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล.
กว้าง 5.00 ม. ยาว 205.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1025 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก0.40ม.
ช่วงที่ 3  ก่อสร้างถนนผิวจราจรค.ส.ล.
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย กว่า 1,000.00 ตร.ม.
ช่วงที่ 4  ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 5.00 ม. ยาว 160.00 ม.
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

งบประมาณ 2,700,000 บาท

2 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ า ขนาด กว้าง 3.00 - 4.00 ม.   ยาว 108.00 ม. ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
ซอยบ้านนายวินัย  หมู ่4 งบประมาณ 438,000 บาท

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ

แบบ ผด.02 
 



   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 เคร่ือง ต ำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง
จ ำนวน 1 เคร่ือง -มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก  (4 Core)

 จ ำนวน 1 หน่วย มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี 1. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว

พ.ศ .2561 - 2564 กัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5 2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้ำนกรำฟฟิก ไม่น้อยกว่ำ 10 แกน หรือ

หน้ำ 51 ล ำดับที่ 8) 2. ในกรณีที่มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวมในระดับ(Level) เดียวกัน

กัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำน ไม่น้อยกว่ำ

1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้ควำมสำมำรถใน

กำรประมวลผลสูง

-มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB

-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย

-มีจอภำพที่รองรับควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 1,366x768 Pixel และมีขนำดไม่

น้อยกว่ำ 3 ช่อง

-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 12 ช่อง 

-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

-สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac และ Bluetooth

งบประมำณ 22,000 บำท

รวม 1 22,000 บำท

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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บัญชจี านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แบบ ผด.02/1 



   2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้ไม้ใส่เอกสำร เพื่อจัดเก็บเอกสำร ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
จ ำนวน 1 ตู้ งบประมำณ 5,500 บำท
(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี
พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 7)

รวม 1 5,500 บำท

   3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เทรลเลอร์ลำกเรือ เพื่อใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิติังำนปอ้งกันบรรเทำ ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
จ ำนวน 1 ชุด สำธำรณภยั
(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี งบประมำณ 100,000 บำท
พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 5)

รวม 1 100,000 บำท

3. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. 2563

-30-

บัญชจี านวนครุภัณฑ์

พ.ศ. 2563

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1 



   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 สำยส่งน้ ำ เพื่อใช้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏบิติังำนปอ้งกันบรรเทำ ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
สำธำรณภยั

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี งบประมำณ 10,000 บำท
พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 6)

รวม 1 10,000 บำท
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4. ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดบัเพลิง

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ

บัญชจี านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

ที่

แบบ ผด.02/1 



  5.1 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองกรองน้ ำแบบ RO เพื่อใช้กรองส่ิงสกปรก ท ำใหเ้ด็กได้ด่ืมน้ ำที่สะอำด ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
จ ำนวน 1 เคร่ือง งบประมำณ 14,000 บำท
(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี
พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 5)

รวม 1 14,000 บำท
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5. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

บัญชจี านวนครุภัณฑ์

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แบบ ผด.02/1 



   6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กระจกโค้ง กระจกโค้งขนำดไม่น้อยกวำ่ 32 นิ้ว พร้อมเสำติดต้ัง จ ำนวน 6 ชุด ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี งบประมำณ 42,000 บำท
พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 4)

รวม 1 42,000 บำท

   6.2 แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของครุภณัฑ์

(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองเล่นสนำม เพื่อเสริมสร้ำงพฒันำกำรของเด็ก ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี งบประมำณ 197,000 บำท
พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 5
หน้ำ 50 ล ำดับที่ 3)

รวม 1 197,000 บำท
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6. ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อ่ืน

ที่ ครุภณัฑ์ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

สถานที่ด าเนินการ

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

บัญชจี านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

แบบ ผด.02/1 



แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง

7. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง

8. มีแป้นพิมพ์และเม้ำส์

9. มีจอภำพแบบ LED หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 

และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ ำปี พ.ศ. 2561

งบประมำณ 60,000 บำท

รวม 1 60,000 บำท

แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครุภณัฑ์
(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตู้ไม้บำนพบั แบบ 3 บำน จัดซ้ือตู้ไม้บำนพับ แบบ 3 บำน จ ำนวน 10 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
จ ำนวน 10 ตู้ • ขนำด 60 x 40 x 120 cm จ ำนวน 10 ตู้

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9

พ.ศ .2561 - 2564 มิถุนำยน 2558 โดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 งบประมำณ 13,000 บำท

หน้ำ 45 ล ำดับที่ 4)
2 โต๊ะต้ังคอมพวิเตอร์เมลำมีน จัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์เมลำมีน จ ำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด

จ ำนวน 1 ตัว • เป็นโต๊ะเมลำมีน

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี • ขนำด 1.20 x 60 x 75  cm 

พ.ศ .2561 - 2564 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 มิถุนำยน 2558 โดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด

หน้ำ 45 ล ำดับที่ 5) งบประมำณ 2,800 บำท

3 เก้ำอี้ จ ำนวน 1 ตัว จัดซ้ือเก้ำอี้ขนำด W47 x D52 x H82 จ ำนวน 1 ตัว ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
ขนำด W47 x D52 x H82 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี มิถุนำยน 2558 โดยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด

พ.ศ .2561 - 2564
เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 งบประมำณ 1,400 บำท

หน้ำ 45 ล ำดับที่ 6)
รวม 3 17,200 บำท
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ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้
2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   2.1 แผนงานการศึกษา

บัญชจี านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครุภณัฑ์
(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร จัดซ้ือเคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) จ ำนวน 1 เคร่ือง ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

จ ำนวน 1 เคร่ือง 1. ควำมเร็วขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำ 30 แผ่นต่อนำที

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี 2. เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น

พ.ศ .2561 - 2564 3. เป็นระบบกระดำษธรรมดำ ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยำย ได้ป็นไปตำมบัญชี

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 มำตรฐำนครุภัณฑ์ปี 2561 (ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ 

หน้ำ 45 ล ำดับที่ 7) มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558)

งบประมำณ 120,000 บำท

2 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ ต ำบลแหลมผักเบี้ย กองคลัง
จ ำนวน 2 ตู้ ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

พ.ศ .2561 - 2564 งบประมำณ 11,000 บำท

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3
หน้ำ 46 ล ำดับที่ 10)

รวม 2 131,000  บำท

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้
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บัญชจี านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน
   2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

แบบ ผด.02/1 



รายละเอียดของครุภณัฑ์
(งบประมาณ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองออกก ำลังกำย จัดซ้ือเคร่ืองออกก ำลังกำย เช่น บำร์โหนตัว ซิทอัพโค้ง ต ำบลแหลมผักเบี้ย ส ำนักงำนปลัด
จักรยำนเอนปั่น + มือปั่น อิลิฟ อุปกรณ์บริหำรสะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดิน

(แผนพฒันำทอ้งถิ่นส่ีป ี สลับเท้ำ) อุปกรณ์บริหำรแขน-เข่ำ-ลดหน้ำท้อง (แบบถีบ-ดึงยกตัว) และ

พ.ศ .2561 - 2564 รำยกำรอื่น พร้อมติดต้ัง โดยอ้ำงอิงจำกรำคำท้องตลำด

เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง คร้ังที่ 3 ฐำนอ ำนำจหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9

หน้ำ 46 ล ำดับที่ 12) มิถุนำยน พ.ศ. 2558 

งบประมำณ 300,000 บำท

รวม 1 300,000  บำท

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้
3. ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน
   3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ครุภณัฑ์ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
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บัญชจี านวนครุภัณฑ์
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แบบ ผด.02/1 


