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คํานํา 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565  เรียบรอยแลว  นั้น  เพื่อใหการดําเนินงานตามขอบัญญัติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ตามกําหนดระยะเวลา  จําเปนที่จะตองมีการวางแผนเพื่อใหเปนไปตามหวงระยะเวลาและ
สอดคลองกับงบประมาณ  ดังนั้น  จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราวขึ้น  
สําหรับใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหาร  เพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม  
โดยแผนการดําเนินงานนี้ไดแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดําเนินงานในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  นอกจากนี้แผนการดําเนินงานดังกลาวยังเปน
เครื่องมือสําหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกดวย 

  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารทองถิ่น  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดเปนอยางด ี
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สวนที่ 1 บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทนํา 
สวนที่ 1 บทนํา 

1.1 บทนํา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548  
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561  ขอ  27  แผนดําเนินงานใหจัดทําแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือ
ไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ    
ที่ตองดําเนินงานในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดทําและแกไขแผน
ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด
แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล
ประจําปงบประมาณ นั้น เพื่อใหแนวทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณนั้นมีความชัดเจน ในการปฏิบัติมากขึ้น   
ลดความซ้ําซอนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน 
 
1.2 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
 1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณนั้น
เพื่อใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้นลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหนวยงานและจําแนก
รายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 
 2. แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพื่อควบคุม 
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการใน 
พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะม ี
ที่มาจาก 
 3.1 งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ) 
 3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิดจากการจายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจายอื่นๆ ที่ดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน 
 3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเองโดยไมใช 
งบประมาณ (ถาม)ี 
 3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน 
อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบจาก 
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาจะเกิด 
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพื้นที ่
 
 
 



 
 
1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 4  ขอ 26 การจัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที ่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  
เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 3. การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 
1.4 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น 
 2.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนํา แผนไปปฏิบัต ิมีความสะดวกและมปีระสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป 
 5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบล 
 6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม 
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2565 ไดอยางถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 องคประกอบ ประกอบดวยบัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ และบญัชีโครงการ/ 
กิจกรรม/งบประมาณโดยนําเสนอ ดังนี ้
 2.1 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) แบบ ผด. 01 เปนแบบบัญชีสรุป   
จํานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบดวย 
ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ คิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ  
คิดเปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด  หนวยงานรับผิดชอบ 
 การจัดทําแผนการดําเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะตองลงรายการยุทธศาสตรแผนงาน ใหครบถวน
สมบูรณ ลงรายการของจํานวนโครงการที่ดําเนินการ การคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด จํานวนงบประมาณ และการคิด
เปนรอยละของงบประมาณทั้งหมด และตองระบุหนวยงานรับผิดชอบ  และเมื่อลงแตละยุทธศาสตรและ
แผนงานแลว จะตองรวมผลทุกครั้ง และจะตองรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดวยการลงยุทธศาสตรและแผนงาน
โดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเปนรอยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเปนรอยละของงบประมาณ
ทั้งหมด จะตองเปนรอยละรอยเสมอ (100)   
 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 
 แบบ ผด.02 เปนแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ประกอบดวย ยุทธศาสตรแตละยุทธศาสตรพรอมแสดงแผนงาน โดยมีลําดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/
ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง 
สวนที่  3  บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 3.1  บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น (แบบ ผด.02/1) 
 แบบ ผด.02/1  เปนแบบบัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น                 
ประกอบดวยประเภทครุภัณฑตางๆ ตามแผนงาน  โดยมีลําดับที่/ครุภัณฑ/รายละเอียดของครุภัณฑ/งบประมาณ (บาท)/
สถานที่ดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบหลัก/ปงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปหนึ่ง         
ไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปหนึ่ง  
 หมายเหตุ  แบบ  ผด.02/1 ไมนํามารวมในแบบ ผด.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
บัญชีจํานวนครุภณัฑ 

สําหรับที่ไมได
ดําเนนิการตามโครงการ

พัฒนาทองถิ่น 

 
 
 



แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร   

**************************** 
 

 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพฒันาคุณภาพชีวิตและ 
การคุมครองทางสังคม 
     1.1  แผนงานการศึกษา 
     1.2  แผนงานสาธารณสุข 
     1.3  แผนงานสังคมสงเคราะห 
     1.4  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     1.5  แผนงานงบกลาง     
 

 
 

5 
3 
6 
2 
7 

 
 

14.71 
8.82 

17.65 
5.88 

20.58 

 
 

3,241,150 
336,000 
130,000 
300,000 

9,081,284 

 
 

9.39 
0.97 
0.38 
0.87 

26.31 
 

 
 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

รวม 23 67.64 13,088,434 37.92  
๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
     2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
     ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน  

 
 

1 
2 

 
 

2.94 
5.89 

 
 

10,000 
22,000 

 

 
 

0.03 
0.06 

 
 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 

 
รวม 3 8.83 32,000 0.09  

                   
 
 
 
 
 
 



                  แบบ ผด. 01 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน - - - - - 
 

รวม - - - - - 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและชุมชน           
     4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 2.94 8,296,000 24.03 กองชาง 
      

รวม 1 2.94 8,296,000 24.03  

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจดัการ 
     5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
     5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
      
 

 
3 
1 
 

 
8.82 
2.94 

 
440,000 
40,000 

 

 
1.27 
0.12 

 

 
สํานักปลดั,กองคลัง 

สํานักปลดั 
 

รวม 4 11.76 480,000 1.39  

 
 
 
 
 
 
 



 
                  แบบ ผด. 01 

 
บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

ยุทธศาสตร/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 

ที่ดําเนินการ 
คิดเปนรอยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ               
การทองเที่ยว 
     6.๑  แผนงานเคหะและชุมชน    

 
 

1 

 
 

2.94 

 
 

10,000 

 
 

0.03 

 
 

  สํานักปลัด 
 

รวม 1 2.94 10,000 0.03  
7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา       
     7.1 แผนงานการพาณิชย 2 5.89 12,615,000 36.54 กองชาง 

กรมทรัพยากร        
น้ําบาดาล 

 2 5.89 12,615,000 36.54  

รวมทั้งสิ้น 34 100 34,521,434 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 
ยุทธศาสตรที่  1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
 

- คาอาหารกลางวันศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.        
บางมะพราว 

257,250 อบต. สํานักปลดั             

  - คาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว) จัดสรรใหเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.ฯ อัตราคนละ             
1,700 บาท/ป 

85,000 
 
 

อบต. สํานักปลดั             

  - คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณ
การเรยีน,คาเครื่องแบบ
นักเรียน,คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรยีน จัดสรรสําหรับเด็ก 
(3-5ป) จัดสรรใหศพด.          
ในสังกัด อบต. ฯ 

33,900 อบต. สํานักปลดั             

2. สนับสนุนคาอาหารเสรมินม
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
บางมะพราวและโรงเรียน
สังกัดสพฐ.ในพื้นที่ตําบลบาง
มะพราว 

สนับสนุนคาอาหารเสรมิ(นม)
แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.
บางมะพราวและคาอาหาร
เสรมิ (นม)โรงเรียนสังกัด
สพฐ.ในพ้ืนที ่

829,000 อบต. สํานักปลดั             

 
 



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 
ยุทธศาสตรที่  1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที ่

ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

ดําเนินการจัดกิจกรรม         
งานวันเด็กแหงชาติ 

80,000 อบต. สํานักปลดั             

4. อุดหนุนคาจางบุคลากร
ทางการศึกษาแกโรงเรียน
ในพ้ืนที่ 

อุดหนุนคาจางแกบุคลากร 
ทางการศึกษาแกโรงเรียน
จํานวน  ๕  แหง ในเขตพื้นที่
ตําบลบางมะพราว 

360,000 อบต. สํานักปลดั             

5. อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรยีนโรงเรียนสังกดั สพฐ. 
ในพ้ืนที่ตําบลบางมะพราว 

อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียน ใหแกโรงเรียน 
 จํานวน ๕ แหง  ในเขตพื้นท่ี
ตําบล 

1,596,000 อบต. สํานักปลดั             

รวม 5 โครงการ  3,241,150               
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชมุพร 
 
ยุทธศาสตรที่  1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภยัจากโรค      
พิษสุนัขบาฯ 

เพื่อจายเปน คาใชจายในการ
จัดทําโครงการการรณรงคฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
เชน คาวัคซีน ฯลฯ 

50,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

2. โครงการคาจางเหมาบริการ
สํารวจขอมลูจํานวนสัตวขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมว 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการคาจางเหมาบริการ
สํารวจสัตวและขึ้นทะเบยีน
สัตวท้ังท่ีมีเจาของและไมมี
เจาของในเขตตําบลบาง
มะพราว 

6,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

3. อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูบานตามโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุขฯ 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมูบานในการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุขฯ 

280,000 
 

ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

รวม 3 โครงการ  336,000               
 
 
 
 
 



    แบบ ผด. 02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตรที่  1  :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการการสงเสรมิพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรู/ฝกปฏิบตั ิ

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

2. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตคนพิการและ
ผูดอยโอกาส 

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรู/ฝกปฏิบตั ิ

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

3. โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและสงเสรมิอาชีพ
ผูสูงอาย ุ

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรู/ฝกปฏิบตั ิ

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

4. โครงการสงเสริมการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชน 
ตําบลบางมะพราว 

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรู/ฝกปฏิบตั ิ

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

5. โครงการสงเสริมกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว 
ตําบลบางมะพราว 

จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรู/ฝกปฏิบตั ิ

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

6. โครงการใหความชวยเหลือ
ประชาชนดานการสงเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิต 

ใหการชวยเหลือประชาชนดาน
การเงินหรือสิ่งของ เชน คา
เครื่องอุปโภค บริโภค หรือ
คาใชจายในการครองชีพ 

80,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

รวม 6 โครงการ 130,000                
 



แบบ ผด. 02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตรที่ 1   :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการสงเสริม 
การเลนกีฬา 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดทําโครงการแขงขันกีฬา 
“บางมะพราวเกมส”และการ
ดําเนินโครงการสงเสริมการ
เลนกีฬาตางๆ 

200,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

2. โครงการแขงขันเรือยาว จัดโครงการแขงขันเรือยาว        
ขึ้นโขนชิงธง 

100,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

รวม 2 โครงการ  300,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตรที่  1  :  การสงเสริมคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม 
แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ
 

เงินชวยเหลือผูสูงอาย ุ
ของตําบลบางมะพราว 

7,502,400 อบต. สํานักปลดั             

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

เงินชวยเหลือผูพิการ 
ของตําบลบางมะพราว 

931,200 อบต. สํานักปลดั             

3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 

เงินชวยเหลือผูปวยเอดส 
ของตําบลบางมะพราว 

18,000 อบต. สํานักปลดั             

4. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

สมทบกองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจาง 

160,000 อบต. สํานักปลดั             

5. เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

สมทบกองทุนเงินทดแทน
(เพื่อใหความคุมครองแกลูกจาง
ที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย 
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจาก 
การทํางานฯ) 

10,000 อบต. สํานักปลดั             

6. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน 

สมทบกองทุนบําเหนจ็บาํนาญ
ขาราชการสวนทองถิน่ (กบท.) 

364,684 อบต. สํานักปลดั             

7. เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ อบต.บางมะพราว 
 

สมทบหลักประกันสุขภาพของ
อบต.บางมะพราว 

95,000 อบต. สํานักปลดั             

รวม 7 โครงการ  9,081,284               

 



 
แบบ ผด. 02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

ยุทธศาสตรที่  2  :  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการปองกันและ  
แกไขปญหายาเสพติด 

เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการ
ดําเนินปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ 

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

รวม 1 โครงการ  10,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ผด. 02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

ยุทธศาสตรที่  2  :  การการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการลดอุบัตเิหตุ        
ชวงเทศกาลตางๆ 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสาํคัญ เชน เทศกาลปใหม 
เทศกาลสงกรานต และ
มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว 

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

2. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและ
การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจดัการของอปท. 

อุดหนุนอบต.พอแดงตาม
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและการ
พัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการของอปท. 

12,000 อบต.พอแดง สํานักปลดั             

รวม 2 โครงการ  22,000               
 
 
 
 
 



 
แบบ ผด. 02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

ยุทธศาสตรที่  3  :  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ลําดับ

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- - 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผด. 02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 

ยุทธศาสตรที่  4  :  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ซอมสรางถนนแอสฟลทติก 
บานแหลมสันติ หมูที่ 
11,12 ตําบลบางมะพราว                  
(รหัสทางหลวงทองถิ่น 
ชพ.ถ.54006) 

ซอมสรางถนนแอสฟลทติก 
บานแหลมสันติ หมูที่ 11,12 
ตําบลบางมะพราว           
กวาง  9 เมตร  ยาว 1,350 เมตร 
หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นท่ี
ไมนอยกวา 12,150 
ตารางเมตร                     
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

8,296,000 หมูที่ 
11,12 

ตําบลบาง
มะพราว 

กองชาง             

รวม 1  โครงการ  8,296,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ ผด. 02 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
 
ยุทธศาสตรที่ 5   :  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. คาใชจายสําหรับการ
เลือกตั้ง 

จัดทําโครงการเลือกตั้งของอบต.
บางมะพราว ตามที่กฎหมาย
กําหนด ประชาสมัพันธ รณรงค
การใหขอมลูขาวสารฯลฯ 

400,000 อบต. สํานักปลดั             

2. คาใชจายในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล แผน
ชุมชน 

จัดทําโครงการทําแผนพัฒนา
ตําบล แผนชุมชน การจัดเวที
ประชาคม การขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ 

10,000 อบต. สํานักปลดั             

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
รายไดและปรับปรุงขอมูล
แผนที่ภาษีและทรัพยสิน
ของอบต. 

เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการพัฒนาประสิทธภิาพ
การจัดเก็บรายไดและปรับปรุง
ขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของอบต. 

30,000 ตําบล 
บางมะพราว 

กองคลัง             

รวม 3 โครงการ  440,000               
 
 

                 
 
 



          
แบบ ผด. 02 

 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 

ยุทธศาสตรที่ 5   :  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอหลังสวน  จังหวัด
ชุมพร 
 

อุดหนุนงบประมาณใหแก
อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
ในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
เนื่องในวันสําคัญตางๆ 
ประจําปและจดักิจกรรมงาน
เทิดพระเกยีรติพลเรือเอกพระ
เจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
อาภากรเกียรติวงศ กรมหลวง
ชมุพรเขตอุดมศักดิ ์

40,000 อําเภอ      
หลังสวน 

สํานักปลดั             

รวม 1 โครงการ  40,000               
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 

แบบ ผด. 02 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 

องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 
  

ยุทธศาสตรที่  6  :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยว 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนนิการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. โครงการลดขยะจากตนทาง จัดกิจกรรมอบรม 
ใหความรณรงคการ 
คัดแยกขยะ 

10,000 ตําบล              
บางมะพราว 

สํานักปลดั             

รวม 1 โครงการ  10,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
แบบ ผด. 02 
 

                   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕65 
องคการบริหารสวนตําบลบางมะพราว  อําเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร 

 
ยุทธศาสตรที่  7  :  การพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา 
แผนงานการพาณิชย 

ลําดับ
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้น

จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที ่
ดําเนินการ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ.๒๕64 พ.ศ.๒๕65 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํากําลัง
การผลิต            
4 ลูกบาศกเมตร
ตอชั่วโมง หมูที่ 1 
บานน้ําตก  

ระบบปรับปรุงคุณภาพ
น้ํากําลังการผลิต  4 
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 
หมูที่ 1 บานน้ําตก  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 

615,000 หมูที่ 1 ตําบล              
บางมะพราว 

กองชาง             

2. จัดหาแหลงน้ํา
บาดาลระยะไกล 

จัดหาแหลงน้ําบาดาล
ระยะไกล เพื่อแกไข
ปญหาในพื้นที่แลง
ซ้ําซากหรือน้ําเค็ม
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2565   
(เงินอุดหนุนกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล) 

12,000,000 หมูที่  
2,3,4,5,6,8,11,12 

ตําบลบางมะพราว 

กองชาง 
กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล 

            

รวม 2 โครงการ  12,615,000               
   


