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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 

อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 



ค าน า 

 

 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย 
ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559  โดยแผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ต่างๆ ที่จะด าเนินการจริงในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย ประจ าปีงบประมาณ 2563 (เริ่ม 1 
ตุลาคม 2563 – 30 กนัยายน 2564) เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ยใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 
รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแหลมผักเบี้ย ต่อไป 
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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 8 10.13 71,100 0.52 •อบต.แหลมผักเบีย้

•ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอบา้นแหลม

1.2 แผนงานสาธารณสุข 9 11.39 223,500 1.65 •อบต.แหลมผักเบีย้
•คณะกรรมการหมู่บา้น

1.3 แผนงานการศึกษา 8 10.13 1,438,800 10.60 •อบต.แหลมผักเบีย้
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 7 8.86 5,034,000 37.08 •อบต.แหลมผักเบีย้
1.5 แผนงานงบกลาง 1 1.27 45,000 0.33 •คณะกรรมการกองทุน
1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 3 3.80 159,650 1.18 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 36 45.57 6,972,050 51.36

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. 2564
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแหลมผักเบี้ย

แบบ ผด.01 



ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด
2. ยุทธศำสตร์ดำ้นศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
2.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 5 6.33 37,000 0.27 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 5 6.33 37,000 0.27

ด ำเนินกำร โครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณทัง้หมด
3. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรจัดระเบียบชมุชน สังคมและกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 5.06 224,800 1.66 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 4 5.06 224,800 1.66

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. 2564

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 10 12.66 1,284,920 9.47 •อบต.แหลมผักเบีย้
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.53 183,400 1.35 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 12 15.19 1,468,320 10.82

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

5. ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรบริหำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร 2 2.53 17,000 0.13 •อบต.แหลมผักเบีย้
5.2 แผนงานเคหะชุมชน 2 2.53 154,300 1.14 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 4 5.06 171,300 1.26

-4-

ส่วนที่  2
บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564
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 7.59 381,650 2.81 •อบต.แหลมผักเบีย้

•ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอบา้นแหลม

รวม 6 7.59 381,650 2.81

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

7. ยุทธศำสตร์ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
7.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.27 50,000 0.37 •อบต.แหลมผักเบีย้
7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 11 13.92 4,270,000 31.45 •อบต.แหลมผักเบีย้

รวม 12 15.19 4,320,000 31.82
รวม 79 100.00 13,575,120 100.00

บญัชสีรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

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 โครงการแปรรูปกาบกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการแปรรูปและ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 บรรจุภัณฑ์ให้แก่สตรี
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 5 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 9,700 บาท

2 โครงการฝึกอบรมศิลปะการจัดดอกไม้สด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 5 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 7,800 บาท

3 โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชน จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกีย่วกับอาชีพเสริม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพือ่ให้ประชาชน กลุ่มอาชีพต่างๆ มีอาชีพเสริม

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 5 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 15,000 บาท

4 โครงการต่อต้านยาเสพติด ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 แก้ไขปัญหายาเสพติด

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 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.2564

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2563พ้ืนที่ล าดับที่

1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต
ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดเพชรบรีุ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบีย้

พ.ศ. 2564

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 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
เกีย่วกับกฎหมายเบือ้งต้น

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 14,100 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 5 ล าดับที่ 5)

6 อุดหนุนโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอบ้านแหลม ที่ท าการปกครอง
ระดับหมูบ่้าน ต าบล เพือ่ป้องกันและแก้ไข อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม
ปัญหายาเสพติด งบประมาณ 13,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 6 ล าดับที่ 5)

7 อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอบ้านแหลม ที่ท าการปกครอง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 6 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 6,000 บาท

8 อุดหนุนโครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ท าการปกครอง อ าเภอบ้านแหลม ที่ท าการปกครอง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 อ าเภอบ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 6 ล าดับที่ 7) งบประมาณ 8,000 บาท

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
หน่วยด าเนินการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
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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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 5,900 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 8 ล าดับที่ 1)

2 โครงการความรู้เกีย่วกับสุขภาพเบือ้งต้น อบรมให้ความรู้ เพือ่ให้สตรีมีความรู้เกีย่วกับ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 การดูแลสุขภาพเบือ้งต้น
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 8 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 7,400 บาท

3 โครงการออกก าลังกายวัยสูงอายุ จัดกิจกรรมออกก าลังกายให้กับผู้สูงอายุ เพือ่ให้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 8 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 3,000 บาท

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ให้ความรู้และรณรงค์ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ป้องกันโรคเอดส์
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 9 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 7,500 บาท

5 โครงการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ในพืน้ที่
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 9 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 7,500 บาท

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
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ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 30,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 11 ล าดับที่ 6)

7 โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันและรณรงค์ใส่ทรายอะเบท ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 อบรมให้ความรู้เกีย่วกับโรคติดต่อ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 11 ล าดับที่ 7) งบประมาณ 72,500 บาท

8 โครงการฝึกอบรมท าเคร่ืองหอมเพือ่สุขภาพ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกีย่วกับเคร่ืองหอมเพือ่สุขภาพ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 9,700 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 11 ล าดับที่ 8)

9 อุดหนุนโครงการตามพระราชด าริด้าน จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เพือ่ด าเนิน ต าบลแหลมผักเบีย้ คณะกรรมการ
สาธารณสุข การตามโครงการพระราชด าริสาธารณสุข หมูบ่้าน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 80,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 10 ล าดับที่ 6)
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องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

1.2 แผนงานสาธารณสุข

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กิจกรรมพ่นหมอกควันและรณรงค์ใส่ทรายอะเบท

อบรมปอ้งกนัโรคติดต่อ

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ได้รับประสบการณ์ตรง
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 14 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 9,000 บาท

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา จัดหาส่ือการเรียนการสอนและอาหารกลางวัน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันและส่ือการเรียน
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 14 ล าดับที่ 2) การสอน

งบประมาณ 170,000  บาท

3 อาหารเสริม(นม) สนับสนุนอาหารเสริมนมแก่เด็กนักเรียนในพืน้ที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมนมครบ

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 14 ล าดับที่ 3) ทุกคน
งบประมาณ 260,600 บาท

4 โครงการพาหนูเรียนรู้สู่โลกกว้าง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 15 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 16,750 บาท

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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 โครงการใส่หมวกนิรภยั ใส่ใจลูกหลาน จดักจิกรรมให้ความรู้แกน่ักเรียนและรณรงค์ให้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
นักเรียนใส่หมวกนิรภัย

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 15 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 2,450 บาท

6 อุดหนุนโครงการบริการอาหารกลางวัน อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในพืน้ที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ในโรงเรียน เพือ่ให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ตามหลักโภชนาการ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 16 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 460,000 บาท

7 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์าง จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
การเรียน จ านวน 4 คน เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ในกลุ่ม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 สาระการเรียนรู้ต่างๆ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 16 ล าดับที่ 7) งบประมาณ 260,000 บาท

8 อุดหนุนโครงการครูท้องถิน่ช่วยสอน จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 จ านวน 4 คน เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ในกลุ่ม
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 16 ล าดับที่ 8) สาระการเรียนรู้ต่างๆ

งบประมาณ 260,000 บาท

ล าดับที่
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

1.3 แผนงานการศึกษา
พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพือ่พัฒนาผู้พิการ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 12 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 6,000 บาท

2 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ความรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพ เพือ่พัฒนา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ศักยภาพผู้สูงอายุ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 12 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 3,000 บาท

3 โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส จัดประชุมคณะกรรมการเพือ่เยีย่มเยียนผู้ด้อยโอกาส ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 12 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 3,000 บาท

4 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าหลักเกณฑ์ เพือ่ด าเนินการตาม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ภารกิจถ่ายโอน
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 13 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 3,750,000 บาท

พ.ศ. 2563
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โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
พ.ศ. 2564

หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ภารกิจถ่ายโอน

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 13 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 1,032,000 บาท

6 สงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้าหลักเกณฑ์ เพือ่ด าเนินการตาม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ภารกิจถ่ายโอน

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 13 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 240,000 บาท

7 โครงการเยีย่มเด็กแรกเกิด เยีย่มเด็กแรกเกิดในพืน้ที่ เพือ่สังเกตพัฒนาการและ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 แนะน าการดูแลเด็กแรกเกิด
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 13 ล าดับที่ 7) -ไม่ใช้งบประมาณ-

ล าดับที่

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2564พ.ศ. 2563
พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการโครงการ/กิจกรรม
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 45,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 17 ล าดับที่ 1)

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ล าดับที่ หน่วยด าเนินการพ้ืนที่

1.5 แผนงานงบกลาง

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 แก่เด็ก
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 7 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 50,000 บาท

2 โครงการส่งเสริมทักษะการเล่นกีฬา จัดอบรมและฝึกทักษะการเล่นกีฬา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพือ่ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการเล่นกีฬา
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า  7  ล าดับที่ 2) งบประมาณ 4,250 บาท

3 โครงการแข่งขันกีฬาสากลต้านยาเสพติด จัดการแข่งขันกีฬาเพือ่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 และเพือ่รณรงค์ต้านยาเสพติด
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 7 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 105,400 บาท

พ.ศ. 2564

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 การเสริมสร้างความมัน่คง สันติสุขและสังคมคุณภาพที่ยัง่ยนืด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563

ล าดับที่

2. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการและพฒันาคุณภาพชีวิต
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

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 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสอนภูมิปัญญาท้องถิน่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ให้แก่เด็กนักเรียนในพืน้ที่
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 18 ล าดับที่ 1)

งบประมาณ 16,000 บาท

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพือ่พัฒนา จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม,ธรรมะบรรยาย เพือ่ส่งเสริม ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
คุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 18 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 13,000 บาท

3 โครงการเข้าพรรษา เปล่ียนวิถีแห่งความสุข จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาเพือ่ให้เด็ก เยาวชน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 และประชาชนได้ร่วมกันท านุบ ารุงพระศาสนา
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 19 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 3,000 บาท

4 โครงการวาเลนไลน์ วาเลนธรรม ธรรมะสู่ดวงใจ ตักบาตร ฟังพระธรรม เทศนา เพือ่แผ่ความรักให้คน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 รอบข้างโยน าหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาปรับใช้
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 หน้า 19 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 3,000 บาท

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยด าเนินการ

-16-

พ้ืนที่

2. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

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 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพือ่สืบทอดและ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 อนุรักษ์ประเพณีไทย

เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 20 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 2,000 บาท

โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

ล าดับที่

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

2. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปญัญาทอ้งถิน่
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

-17-

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

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 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้เด็กและเยาวชน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 มีความรู้และมีความปลอดภัยจากการจมน้ า
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 21 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 20,300 บาท

2 โครงการฝึกอบรมทบทวนงานป้องกันและ จัดอบรมให้ความรู้เพือ่ให้เจ้าหน้าที่และอปพร.มีความรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
บรรเทาสาธารณภัย และเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 40,400 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 21 ล าดับที่ 2)

3 โครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่สร้างวินัยการจราจรให้กับ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ผู้เข้ารับการอบรม และต้ังจุดบริการประชาชนในช่วง
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 22 ล าดับที่ 3) วันหยุดเทศกาล

งบประมาณ 10,700 บาท

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจ านวน 50 คน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ให้จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้และเข้าใจในการ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพิม่เติม คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 1 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 153,400 บาท

พ.ศ. 2563
พ้ืนที่

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม

-18-

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

3. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการจดัระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ. 2564
หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 23 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 72,000 บาท

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าด้านการบริหาร จัดประชุมคณะกรรมการฯ และศึกษาดูงาน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
จัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ฯ
เกษตรต าบล งบประมาณ 110,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 23 ล าดับที่ 2)

3 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน จัดอบรมให้ความรู้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการท างาน ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 9,700 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 23 ล าดับที่ 3)

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อบรมให้ความรู้และสันทนาการ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 เพือ่ให้บุคลการท้องถิน่ มีคุณธรรมจริยธรรม
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 24 ล าดับที่ 4) งบประมาณ 11,670 บาท

พ.ศ. 2563
ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2564

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

-19-

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ประชาธิปไตย
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 24 ล าดับที่ 5) งบประมาณ 400,000 บาท

6 โครการส ารวจและปรับปรุงภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จ้างออกส ารวจภาคสนาม เพือ่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ต าบลแหลมผักเบีย้ กองคลัง
ปจัจบุนัและน าขอ้มลูจากภาคสนามมาลงขอ้มลูทะเบยีน

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ทรัพย์สิน
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 25 ล าดับที่ 6) งบประมาณ 175,000 บาท

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพือ่การ ผู้อยูใ่นข่ายเสียภาษีทั้งหมด เพือ่เร่งรัดการจัดเก็บ ต าบลแหลมผักเบีย้ กองคลัง
พัฒนารายได้ ภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 75,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 25 ล าดับที่ 7)

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

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.

8 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ้างออกส ารวจภาคสนาม เพือ่ส ารวจรายละเอียด ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ข้อมูลเกีย่วกับทรัพย์สิน การใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน กองคลัง
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 26 ล าดับที่ 8) งบประมาณ 90,000 บาท กองช่าง

9 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน่ในการ ผู้อยูใ่นข่ายเสียภาษีทั้งหมด เพือ่เร่งรัดการจัดเก็บ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ปฏิบัติงาน ภาษี
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 326,550 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 26 ล าดับที่ 9)

10 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย ท าหนา้ที่ส ารวจและลงทะเบยีนรับเร่ืองขอความชว่ยเหลือ อ าเภอบ้านแหลม อบต.บางตะบูน
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของ
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอปท.
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 27 ล าดับที่ 10) งบประมาณ 15,000 บาท
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พ้ืนที่
พ.ศ. 2563

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

โครงการ/กิจกรรมล าดับที่
พ.ศ. 2564

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 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี จัดอบรมให้ความรู้แก่สตรีและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
เพือ่ส่งเสริมให้สตรีได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 163,400 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 28 ล าดับที่ 1)

2 โครงการจัดเวทีกระบวนการมีส่วนร่วมของ จัดกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชา- ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
ประชาชน ชนและจัดประชุมประชาคมเพือ่รับฟังปัญหาต่างๆ 
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 20,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 28 ล าดับที่ 2)

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารจดัการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้เด็ก เยาวชน และ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 29 ล าดับที่ 1) ประชาชนทั่วไปให้ความส าคัญกับส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ 5,700 บาท

2 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการอนุรักษ์และพัฒนา ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ส่ิงแวดล้อม เพือ่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 29 ล าดับที่ 2) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ 11,300 บาท
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หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

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 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ รณรงค์ , ประชาสัมพันธ์ , จัดอบรมให้ความรู้ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 พร้อมด าเนินโครงการฯ โดยออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 30 ล าดับที่ 1) ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

งบประมาณ 4,300 บาท

2 ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย จ้างเหมาจัดหาพืน้ที่ส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 150,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 30 ล าดับที่ 2)

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

พ้ืนที่
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

5. ยทุธศาสตร์ อบต.ด้านการบริหารและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.2 แผนงานเคหะชุมชน

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 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.

1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดท าโปสการ์ด แผ่นพับ วีดีทัศน,์ บูธ, ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 31 ล าดับที่ 1) เพือ่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

งบประมาณ 85,000 บาท

2 โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ท้องถิน่ จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่ให้เยาวชนมีทักษะการเป็น ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 มัคคุเทศก์
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 31 ล าดับที่ 2) งบประมาณ 5,650 บาท

3 โครงการฝึกอบรมการพูดการประชาสัมพันธ์เพือ่ จัดอบรมให้ความรู้ เพือ่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
การท่องเที่ยว และให้กลุ่มเรือประมงได้รับความรู้ความเข้าใจในงาน
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 บริการ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 31 ล าดับที่ 3) งบประมาณ 6,600 บาท

4 โครงการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงบูรณาการ จัดอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน เพือ่พัฒนาศักยภาพ ต าบลแหลมผักเบีย้ ส านักงานปลัด
เพือ่เพิม่ศักยภาพการ บริหารจัดการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบองค์รวมให้แก่ผู้น า
แบบองค์รวม บุคลากรในชุมชน และผู้ประสานงานที่เกีย่วข้อง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 204,400 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 31 ล าดับที่ 4)

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 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
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 32 ล าดับที่ 1)

งบประมาณ 50,000 บาท

6 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรี อุดหนุนงบประมาณให้ที่ท าการปกครองอ าเภอ จังหวัดเพชรบุรี ที่ท าการปกครอง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 บ้านแหลม อ าเภอบ้านแหลม
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 32 ล าดับที่ 2)

งบประมาณ 30,000 บาท

บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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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 ปักเสาแนวเขตที่สาธารณะ พืน้ที่ต าบลแหลมผักเบีย้ เพือ่ป้องกันการบุกรุก ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 งบประมาณ 50,000 บาท
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 38 ล าดับที่ 1)

พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

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 โครงการขยายเขตไฟฟา้ ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริม แผนกแรงต่ าภายนอกLT1. ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
สุขภาพต าบล แหลมผักเบีย้ หมู ่1 -ปักเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร จ านวน 4 ต้น
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 -พาดสายแรงต่ าหุม้ฉนวนขนาด 50 ตารางเมตร   
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 34 ล าดับที่ 3) ระยะทาง 140 เมตร

แผนกแรงต่ าภายนอกLT2.
-ปักเสาคอนกรีตขนาด 8 เมตร จ านวน 3 ต้น
-พาดสายแรงต่ าหุม้ฉนวนขนาด 50 ตารางเมตร  
ระยะทาง 120 เมตร

งบประมาณ 14,000 บาท

2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ดอนทราย ก่อสร้างสนามกีฬาแบบผิวสนามค.ส.ล. ขนาดกว้าง ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
หมู ่4 25.00 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 0.10 ม.
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม.
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 37 ล าดับที่ 8) งบประมาณ 341,000 บาท

ล าดับที่ พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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.

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนท่าเรือฝ่ัง หมู ่1 เพือ่อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายขยายเขตไฟฟ้าถนนท่อเรือฝ่ัง ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
พร้อมติดต้ังเสาไฟฟ้า หมู ่1 พร้อมติดต้ังเสาไฟ ระยะทาง  275 เมตร
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ให้แก่ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 38 ล าดับที่ 1) งบประมาณ 50,000 บาท

พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

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.

4 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าโดม ม.3 (หนา้ อบต.) ก่อสร้างห้องน้ า ขนาดกว้าง 1.60 ม. ยาว 4.60 ม. ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 หรือมีพืน้ที่รวมไม่น้อยกว่า 7.36 ตร.ม.
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 4 ล าดับที่4) งบประมาณ 280,000 บาท

5 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล. ช่วงที่1 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ าค.ส.ล.และบ่อพัก 4.00 ม. ระยะทางยาว 124 ม. หนา 0.15 ม.
ซ.บ้านนายอ านาจ เอีย่มสะอาด หมู ่2
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ช่วงที่2 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
แก้ไข คร้ังที่ 1 พ.ศ.2563 หน้า 4 ล าดับที่ 4) 5.00 ม. ระยะทางยาว 147.00 ม. หนา 0.15 ม. 

พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร 
และบ่อพัก

งบประมาณ 1,660,000 บาท

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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.

6 โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรค.ส.ล. พร้อม ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
เสริมปากบ่อพักระบายน้ า ซอยบ้านลุงเย็น ม.2 4.00 ม. ระยะทางยาว 44.50 ม. หนา 0.15 ม.
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 พร้อมเสริมปากบ่อพักระบายน้ า ค.ส.ล.
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 36 ล าดับที่ 6)

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
3.00 ม. ระยะทางยาว 19.00 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.30 ม.
และบ่อพัก

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง
4.00 ม. ระยะทางยาว 75.00 ม. 

งบประมาณ 220,000 บาท

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ า ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
ซ.บ้านผู้ใหญส่มหมาย ม.4 4.00 ม. ระยะทางยาว 145.00 ม.  หนา 0.15 ม.
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 พร้อมท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.40 ม.
เปล่ียนแปลง คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 5 ล าดับที่6)

ชว่งที่ 2 กอ่สร้างถนนแบบผิวจราจร หนิคลุก ขนาดกว้าง
4.00 ม. ระยะทางยาว 90.00 ม. หรือมีพืน้ที่ก่อสร้าง

2ช่วง รวมกันไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 680,000 บาท

พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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

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.

8 โครงการขยายเขตประปา ซอยหลังโรงพยาบาลส่งเสริม ท าการวางท่อPVCdia100มม. รวมความยาว 328 ม. ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
สุขภาพประจ าต าบลแหลมผักเบีย้ ม.1 พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ประกอบท่อ

งบประมาณ 170,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 35 ล าดับที่ 4)

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง รักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง และซ่อมแซม ต าบลแหลมผักเบีย้ กองช่าง
ถนนภายในต าบลแหลมผักเบีย้เพือ่ให้สามารถใช้งาน

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565 ได้ตามปกติ
เพิม่เติม คร้ังที่ 2 พ.ศ.2563 หน้า 37 ล าดับที่ 7) งบประมาณ 500,000 บาท

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม พ้ืนที่ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมผักเบี้ย

7.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผด.02 
 


