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ค ำน ำ

การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งดินสอด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับปัจจุบัน เพือ่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมทีด่ าเนินการจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
คณะผู้บริหารและผู้จัดท าแผนการด าเนินงานฉบับนี้ได้จัดท าแผนการด าเนินงาน เพือ่ใช้เป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพือ่ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลโดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ขอขอบคุณทุกฝ่ายทีไ่ด้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนการ 
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งดินสอฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดนิสอ
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ส่วนที่  ๑

บทน ำ



1

ส่วนที ่ ๑

บทน ำ

๑.๑  ลักษณะของแผนการด าเนินงาน
แผนกำรด ำเนินงำน   หมำยถึง   แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีแ่สดงถึง

รำยละเอียดแผนงำน  โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมทีด่ ำเนินกำรจริงทัง้หมดในพืน้ทีข่ององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น

นอกจำกนี้  แผนกำรด ำเนินงำน  เป็นแผนทีม่ีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
กล่ำวคือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรงำนของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น  เพือ่ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมทัง้เป็น
เคร่ืองมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและกำรประเมินผล   โดยน ำโครงกำร/กิจกรรม จำกข้อบัญญัติ    
เร่ือง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  ไปจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  
เพือ่ให้กระบวนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รอบคอบ  ครบถ้วน 

๑.๒   วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนการด าเนินงาน
๑.เพือ่เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น
๒.เพือ่ควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน
๓.เพือ่เป็นกำรประสำนและบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำน
๔.เพือ่เป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
๕.เพือ่เป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และกำรประเมินผล

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน ม ี ๓  ขั้นตอนดงัน้ี
ขั้นตอนที ่๑  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  เก็บรวบรวมแผนงำน  โครงกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง  ส่วนภูมิภำค  รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่น ๆ ที่
ด ำเนินกำรในพืน้ทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ขั้นตอนที ่ ๒  กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดย

พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร  จำกแผนงำน/โครงกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำนต่ำง ๆ   
เพือ่น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ขั้นตอนที ่ ๓  กำรพิจำรณำและประกำศแผนกำรด ำเนินงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น

ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน  ทัง้นี้ให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่
ประกำศ  เพือ่ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทัว่กันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
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คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น

คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น

ผู้บริหำรท้องถิ่น

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนการด าเนินงาน
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  เป็นเคร่ืองมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  

เพือ่ควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ  รวมทัง้ยังเป็นเคร่ืองมือในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำน  และกำรประเมินผล   เพือ่เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น แผนกำรด ำเนินงำนแสดง
ถึงรำยละเอียด แผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมทีด่ ำเนินกำรจริงของปี งบประมำณ จึงเป็นประโยชน์และมีควำม
ส ำคัญต่อกำรในภำพรวม เพรำะแผนกำรด ำเนินกำรเกิดจำกกำรวิเครำะห์ถึงสภำพปัญหำทีม่ีอยู่จริงและแนวทำงแก้
ปัญหำ ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรทีม่ีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซ่ึงสำมำรถกล่ำวได้ว่ำแผนกำรด ำเนิน
กำรมีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้
   1. เป็นเคร่ืองมือช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรต ำบลแก่งดินสอได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน
2. สำมำรถน ำแผนงำน/โครงกำรไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนพัฒนำในระดับต่ำง ๆ  ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ
3. เกิดควำมประหยัดด้ำนบุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมำณ เพรำะได้วำงแนวทำงปฏิบัติไว้แล้ว
4. สำมรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน/โครงกำร ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้ตรงตำมควำม
ต้องกำร และครอบคลุมทุกพืน้ที่

รวมรวมโครงการ/กิจกรรม 

หนว่ยงานอื่น 

อปท. 

จดัท ำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

เสนอร่ำงแผนด ำเนินงำน 

พิจำรณำร่ำงแผนด ำเนินงำน 

เสนอผูบ้ริหำรทอ้งถ่ิน 
ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

ประกำศเป็นแผน 



ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.๒๕๖4

ส่วนที่  ๒

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม
ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดนิสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 495,000        หมู่ที่ 1 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นทบัไทร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางลูกชิ้น วงษไ์ชย) ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 99,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางไพบลูย์ ศรีจ าเริญ) ไม่น้อยกวา่ 180 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 330,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายสมาน ศรีตะแบก) ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

3

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 462,000        หมู่ที่ 5 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นวงัรี หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายนิกร ถนอมมิตร) ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 220 เมตร 495,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นเขาขาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายฉลาว โพธิโ์ต) ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 316,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายอานันท ์บตุรแก้ว) ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

4

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 462,000        หมู่ที่ 9 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นบเุจริญ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายอมร ค าแก้ว) ไม่น้อยกวา่ 840 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 440,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายวนิัย แก้วมณี) ไม่น้อยกวา่ 800 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 18 เมตร 39,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายนกแก้ว มุพนัธ)์ ไม่น้อยกวา่ 72 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

5

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 220,000        หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางนิตยา ขันทอง) ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 220,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายเจริญ เอิบอิ่ม) ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 6 เมตร ยาว 70 เมตร 231,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นวงัรี หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายรักชาติ บตุรงาม) ไม่น้อยกวา่ 420 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

6

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 220,000        หมู่ที่ 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นบเุจริญ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายส ารวย พรมศรี) ไม่น้อยกวา่ 400 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 184 เมตร 303,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นบเุจริญ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางวนัเพญ็ ศรีพลเรือน) ไม่น้อยกวา่ 552 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 495,000        หมู่ที่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นคลองมะไฟ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายสนม พุ่มไสว) ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

7

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 495,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บา้นคลองมะไฟ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายนิรันดร์ คงก าเนิด) ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 231,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางบงัเอิญ ประเคนเคร่ือง) ไม่น้อยกวา่ 420 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 165,000        หมู่ที่ 11 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มปากทางลาดยางเก่า) ไม่น้อยกวา่ 300 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

8

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 286,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายไสว อ่อนกินลี) ไม่น้อยกวา่ 520 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 195 เมตร 429,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นเขาขาด หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางนงค์ สีดาเจาะ) ไม่น้อยกวา่ 780 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 264,000        หมู่ที่ 4 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายหล่อ ทบัสุข) ไม่น้อยกวา่ 480 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

9

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 3 เมตร ยาว 60 เมตร 99,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนางน้ าฝน แหวนเงิน) ไม่น้อยกวา่ 180 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 110,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มสหกรณ์ยาง) ไม่น้อยกวา่ 600 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 110,000        หมู่ที่ 12 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มทางเข้าส านักสงฆ)์ ไม่น้อยกวา่ 200 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

10

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดถนนกวา้ง 4 เมตร ยาว 225 เมตร 495,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บา้นทบัไทร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
(กลุ่มนายทองนพ จุฑาเพช็ร) ไม่น้อยกวา่ 900 ตารางเมตรลงลูกรัง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี ไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0-0.30 เมตร
จังหวดัปราจีนบรีุ ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.46 x 200 เมตร 490,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อม ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ
ฝาปดิ) หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
(กลุ่มนายกลม เทยีมคง)
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.46 x 200 เมตร 490,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อม ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ
ฝาปดิ) หมู่ที่ 3 บา้นวงัอ้ายปอ่ง และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

11

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.46 x 200 เมตร 490,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อม ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ
ฝาปดิ) หมู่ที่ ๘ บา้นหนิเทนิ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.46 x 200 เมตร 490,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อม ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ
ฝาปดิ) หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

30 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 0.46 x 200 เมตร 490,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (รางยูพร้อม ตามแบบแปลนของ อบต.แก่งดินสอ
ฝาปดิ) หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

12

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

31 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย ก่อสร้างหอกระจายข่าว จ านวน 1 โครงการ 250,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
หมู่ที่ 6 (กลุ่มนายอ านวย วงษศ์รี) และเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และล าโพงและอื่นๆ ตามแบบแปลน
จังหวดัปราจีนบรีุ รายละเอียด อบต.แก่งดินสอก าหนด

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

32 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย ก่อสร้างหอกระจายข่าว จ านวน 1 โครงการ 250,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
หมู่ที่ 6 (กลุ่มศาลากลางบา้น) และเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และล าโพงและอื่นๆ ตามแบบแปลน
จังหวดัปราจีนบรีุ รายละเอียด อบต.แก่งดินสอก าหนด

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

33 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย ก่อสร้างหอกระจายข่าว จ านวน 1 โครงการ 250,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
หมู่ที่ 3 และเสียงตามสาย พร้อมอุปกรณ์เคร่ืองเสียง
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และล าโพงและอื่นๆ ตามแบบแปลน
จังหวดัปราจีนบรีุ รายละเอียด อบต.แก่งดินสอก าหนด

และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการก่อสร้างอุปกรณ์ถังเก็บกักน้ า อุปกรณ์ถังเก็บกักน้ าระบบประปา 100,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
ระบบประปาพร้อมติดต้ังและอุปกรณ์ พร้อมติดต้ังและอุปกรณ์
บา้นแก่งดินสอ (กลุ่มนายบงัเอิญ
ผลัดมณี) หมู่ที่ 6 ต าบลแก่งดินสอ
อ าเภอนาดี จังหวดัปราจีนบรีุ

35 โครงการขยายเขตระบบประปา วางทอ่ประปาพี.ว.ีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 240,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2 ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จ านวน 800 ทอ่น
บา้นทะ่ตือ (กลุ่มนายจ าป ีพื้นฟา้) พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ พี.ว.ีซี. 
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี พร้อมขุดฝังกลบ
จังหวดัปราจีนบรีุ

36 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกวา้ง 4 เมตร โดยท าการ 194,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
บา้นหนิเทนิ หมู่ที่ 8 ลงลูกรัง จ านวน 1,200 ลูกบาศก์เมตร
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจร
จังหวดัปราจีนบรีุ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

14

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันา การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร โดยท าการ 400,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
บา้นแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 ลงลูกรัง จ านวน 560 ลูกบาศก์เมตร
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจร
จังหวดัปราจีนบรีุ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

38 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร โดยท าการ 250,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง
บา้นวงัอ้ายปอ่ง หมู่ที่ 3 ลงลูกรัง จ านวน 360 ลูกบาศก์เมตร
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจร
จังหวดัปราจีนบรีุ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

39 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน สภาพถนนลูกรังกวา้ง 5 เมตร โดยท าการ 250,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
บา้นทา่สะตือ หมู่ที่ 2 ลงลูกรัง จ านวน 360 ลูกบาศก์เมตร
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจร
จังหวดัปราจีนบรีุ และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย

40 โครงการลงหนิคลุกซ่อมแซมถนน ลงหนิคลุก จ านวน 400 ลูกบาศก์เมตร 300,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
บา้นวงัรี หมู่ที่ 5 พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งผิวจราจร
ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี และปา้ยโครงการ จ านวน 1 ปา้ย
จังหวดัปราจีนบรีุ

15

รวม 12,445,000

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



























๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 3 กองช่าง

เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 3 บา้นวงัอ้ายปอ่ง
ของประชาชน หมู่ที่ 3 บา้นวงัอ้ายปอ่ง

2 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 6 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นแก่งดินสอ บา้นแก่งดินสอ หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6

3 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 12 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นแก่งใหญ่ บา้นแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12
หมู่ที่ 12

4 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 7 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นเขาขาด บา้นเขาขาด  หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7
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แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 10 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นคลองมะไฟ  บา้นคลองมะไฟ  หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 10 

6 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 1 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นทบัไทร บา้นทบัไทร  หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1

7 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที2่ กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นทา่สะตือ บา้นทา่สะตือ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2

8 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 4 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นบกุล้วย บา้นบกุล้วย  หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4

17

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 9 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นบเุจริญ บา้นบเุจริญ หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9

10 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 5 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นวงัรี บา้นวงัรี หมู่ที่ 5
หมู่ที5่

11 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 3 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นวงัอ้ายปอ่ง บา้นวงัอ้ายปอ่ง หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3

12 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ ๘ กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นหนิเทนิ บา้นหนิเทนิ  หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8

18

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000     หมู่ที่ 11 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟา้สาธารณะ
พร้อมไฟฟา้สาธารณะบา้นอ่างทอง บา้นอ่างทอง หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11  ต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

14 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 1 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 1 บา้นทบัไทร
ของประชาชน หมู่ที่ 1 บา้นทบัไทร
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

15 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 50,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 10 บา้นคลองมะไฟ
ของประชาชนหมู่ที่ 10 บา้นคลองมะไฟ
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

16 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 50,000 หมู่ที่ 11 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง
ของประชาชน หมู่ที่ 11 บา้นอ่างทอง 
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ
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ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 50,000 หมู่ที่ 12 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่
ของประชาชน หมู่ที่ 12 บา้นแก่งใหญ่
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

18 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที2่ บา้นทา่สะตือ
ของประชาชน หมู่ที่ 2 บา้นทา่สะตือ
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

19 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 4 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย
ของประชาชน หมู่ที่ 4 บา้นบกุล้วย
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

20 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 5 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 5 บา้นวงัรี
ของประชาชน หมู่ที่ 5 บา้นวงัรี
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

20

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๑.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

21 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 6 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 6 บา้นแก่งดินสอ
ของประชาชน หมู่ที่ 6 บา้นแก่งดินสอ
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

22 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 7 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 7 บา้นเขาขาด
ของประชาชน หมู่ที่ 7 บา้นเขาขาด
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

23 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 100,000 หมู่ที่ 8 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ
ของประชาชน หมู่ที่ 8 บา้นหนิเทนิ
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

24 อุดหนุนการไฟฟา้ส่วนภมูิภาคอ าเภอนาดี เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน 50,000 หมู่ที่ 9 กองช่าง
เพื่อขยายเขตระบบไฟฟา้บา้นเรือน ของประชาชน หมู่ที่ 9 บา้นบเุจริญ
ของประชาชน หมู่ที่ 9 บา้นบเุจริญ
ต าบลแก่งดินสอ  อ าเภอนาดี
จังหวดัปราจีนบรีุ

21

รวม 2,450,000

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน







๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1.ค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็กปฐมวยัใน 3,061,480    ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต.แก่งดินสอ เล็กของ อบต.
มื้อละ 20 บาทต่อคน จ านวน 245 วนั
งบประมาณ 950,600 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวยั(อายุ 2-5 ป)ีในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กของ อบต.แก่งดินสอ อัตราคน
ละ 1,700 บาท
งบประมาณ 329,800 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั(อายุ 3-5 ป)ี ในศูนย-์
พฒันาเด็กเล็กของ อบต.แก่งดินสอ 
งบประมาณ 131,080 บาท
4.ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน งานท า
ความสะอาด งานรักษาความปลอดภยั
พาหนะรับส่งนักเรียน ตามความจ าเปน็ที่
ต้องจัดใหม้ี
งบประมาณ  1,650,000 บาท
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2 โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ จัดกิจกรรมงานวนัเด็กแหง่ชาติ 130,000    อบต.แก่งดินสอ กองการศึกษา

3 ค่าอาหารเสริม(นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม) ส าหรับ 2,412,496  อบต.แก่งดินสอ กองการศึกษา
ปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต.
แก่งดินสอ จ านวน 1 ศูนย,์ เด็กอนุบาล
และเด็ก ประถมศึกษาปทีี่ 1 - ประถม
ศึกษาปทีี่ 6 ในโรงเรียน านักงาน
คณะกรรมการการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จ านวน 8 โรงเรียน 
จ านวน 260 วนั

4 อุดหนุนโรงเรียนบา้นราษฎร์ มีการอบรมส่งเสริมธรรมะ จริยธรรม 50,000         โรงเรียนบา้น กองการศึกษา
เจริญ โครงการคืนคนดีสู่ต าบล ราษฎร์เจริญ
แก่งดินสอ

5 อุดหนุนโรงเรียนบา้นคลองมะไฟ สนับสนุน ส่งเสริม ค่ายวชิาการชุมชนคน 50,000         โรงเรียนบา้น กองการศึกษา
โครงการค่ายวชิาการชุมชน แก่งดินสอ คลองมะไฟ
คนแก่งดินสอ

6 อุดหนุนโรงเรียนบา้นชงโคสันติ ส่งเสริมและสนับสนุนค่ายลูกเสือเยาวชน 50,000         โรงเรียนบา้น กองการศึกษา
สุขวทิยาคาร โครงการค่ายลูก ต าบลแก่งดินสอ ชงโคสันติสุข
เสือเยาวชน ต าบลแก่งดินสอ วทิยาคาร

23

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 4,260,000    อบต.แก่งดินสอ กองการศึกษา

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น อาหารกลางวนัใหโ้รงเรียนสังกัดส านักงาน
ฐาน(สพฐ) ส าหรับสนับสนุน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)
อาหารกลางวนั จ านวน 200 วนั 8 โรงเรียน

8 โครงการทนุการศึกษาส าหรับ เพื่อจ่ายเปน็ทนุการศึกษาแก่นักศึกษาซ่ึง 100,000       อบต.แก่งดินสอ ส านักปลัด
นักศึกษาและการใหค้วามช่วย เปน็ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส
เหลือนักเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ปงีบประมาณ 2564

24

รวม 10,113,976

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข









๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแก่งดินสอด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย 230,000    ภายในต าบล สภาวฒันธรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กระทง แก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ

2 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแก่งดินสอด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 20,000      อบต.แก่งดินสอ สภาวฒันธรรม
โครงการจัดงานประเพณีวนัขึ้นปใีหม่ วนัขึ้นปใีหม่ ต าบลแก่งดินสอ

3 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแก่งดินสอหล่อเทยีนและถวายเทยีนพรรษาทกุวดั 100,000    ภายในต าบล สภาวฒันธรรม
โครงการจัดงานอนุรักษสื์บสาน ในเขตต าบลแก่งดินสอ แก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ
ประเพณีหล่อเทยีนและถวายเทยีน
พรรษา

4 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแก่งดินสอ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่สภาวฒัน- 240,000    ภายในต าบล สภาวฒันธรรม
โครงการจัดงานประเพณีวนัสงกรานต์ ธรรมต าบลแก่งดินสอด าเนินโครงการ แก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ

จัดงานประเพณีวนัสงกรานต์

5 อุดหนุนสภาวฒันธรรมต าบลแก่งดินสอ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหแ้ก่ 10,000      ภายในต าบล กองการศึกษา
โครงการจัดงานประเพณี สภาวฒันธรรมต าบลแก่งดินสอด าเนิน แก่งดินสอ
บญุข้าวหลาม โครงการจัดงานประเพณีบญุข้าวหลาม

25

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 600,000



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,560,000   อบต. ส านักปลัด

แก่งดินสอ

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร จ่ายเบี้ยยังชีพคนพกิาร 4,200,000     อบต. ส านักปลัด
แก่งดินสอ

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 120,000        อบต. ส านักปลัด
แก่งดินสอ

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ ๑ กองสาธารณสุข
๑ ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ ๑ ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 2 กองสาธารณสุข
2 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 2 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

26

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 3 กองสาธารณสุข

3 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 3 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 4 กองสาธารณสุข
4 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 4 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 5 กองสาธารณสุข
5 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 5 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 6 กองสาธารณสุข
6 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 6 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

27

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 7 กองสาธารณสุข
7 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 7 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 8 กองสาธารณสุข
8 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 8 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 9 กองสาธารณสุข
9 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที9่ ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 10 กองสาธารณสุข
10 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 10 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

28

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 11 กองสาธารณสุข
11 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 11 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นหมู่ที่ เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนคณะกรรมการ 20,000          หมู่ที่ 12 กองสาธารณสุข
12 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ หมู่บา้นหมู่ที่ 12 ส าหรับการด าเนินงาน
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณสุข 

16 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000          อบต. ส านักปลัด
ด้านการส่งเสริมและพฒันา ช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริม แก่งดินสอ
คุณภาพชีวติ และพฒันาคุณภาพชีวติ

29

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 15,170,000





๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด การแก้ไขปญัหาทางสังคม และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพติด เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขัน 200,000   ภายในต าบล กองการศึกษา

ต าบลแก่งดินสอ กีฬาต้านภยัยาเสพติดต าบลแก่งดินสอ แก่งดินสอ

2 โครงการปอ้งกันปญัหายาเสติดของ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 ภายในต าบล กองสาธารณสุข
อบต. โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายา แก่งดินสอ

เสพติด

30

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 230,000



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.5 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสถาบนัครอบครัวและพฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีใน ส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชนและ 30,000   ภายในต าบล ส านักปลัด

ชุมชนและพฒันาในด้านต่างๆ พฒันาในด้านต่างๆ แก่งดินสอ

31

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 30,000



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.6 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปอ้งกันการควบคุมก าเนิด เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 99,000 ภายในต าบล กองสาธารณฯ

สุนัขและแมวอย่างถาวร ปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้โดยการคุมก าเนิด แก่งดินสอ

2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติั-ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการต้ัง 45,000    ภายในต าบล ส านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่ จุดตรวจใหบ้ริการประชาชนในช่วง แก่งดินสอ
2564 เทศกาลต่างๆ

3 โครงการรณรงค์ปอ้งกันและลดอุบติั-ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการต้ัง 45,000    ภายในต าบล ส านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จุดตรวจใหบ้ริการประชาชนในช่วง แก่งดินสอ
สงกรานต์ ป ี2564 เทศกาลต่างๆ

4 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภยั เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 76,000    ภายในต าบล กองสาธารณสุข
จากโรคพษิสุนัขบา้ตามพระปณิธาน และปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ แก่งดินสอ
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก-
เธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ 20,000    ภายในต าบล กองสาธารณสุข
การปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. แก่งดินสอ
ของ อบต.

32

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข



๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.6 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิติัการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 286,200  ศูนย์ปอ้งกัน ส านักปลัด

จิตอาสาภยัพบิติั (หลักสูตรทบทวน) ฝึกอบรมชุดปฏบิติัการจิตอาสา และบรรเทา
ภยัพบิติั (หลักสูตรทบทวน) สาธารณภยั

เขต 3
ปราจีนบรีุ

7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้น 16,000    ภายในต าบล กองสาธารณฯ
และขึ้นทะเบยีนสัตว์ ทะเบยีนสัตว์ แก่งดินสอ

8 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 100,000  ศูนย์ปอ้งกัน ส านักปลัด
สมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน ฝึกทบทวน อปพร.ต าบลแก่งดินสอ และบรรเทา
(อปพร.)(หลักสูตรทบทวน) สาธารณภยั

เขต 3

9 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 อบต. กองสาธารณฯ
และการบริการและการบริหาร โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ แก่งดินสอ
การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ชอง อบต.

33

รวม 697,200

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64







๒.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.8 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนใช้ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖๑                                       พ .ศ.๒๕๖๒
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการเฉลิมพระเกียรติและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 อบต. ส านักปลัด

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ แก่งดินสอ
พระราชด าริ เนื่องมาจากพระราชด าระ

34

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 50,000



๓.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ และการสร้างรายได้ วสิหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ ผู้พกิารและผู้ด้อย 30,000     ภายในต าบล ส านักปลัด

ใหแ้ก่ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส  โอกาสใหม้ีอาชีพเสริมเพิ่มมากขึ้น แก่งดินสอ

35

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ

รวม 30,000



๓.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมใหป้ระชาชนภายในต าบลแก่งดินสอ 20,000     อบต. ส านักปลัด

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวตาม แก่งดินสอ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม 20,000



๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการรณรงค์การจัดการขยะ เพื่อพฒันาชุมชนมีศักยภาพในการจัดการ 30,000     ภายในต าบล กองสาธารณสุข

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี แก่งดินสอ
ส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ใหแ้ก่
ประชาชนและเยาวชน ก าจัดขยะมูลฝอย 
ลดแหล่งเพาะพนัธุเ์ชื้อโรค

2 โครงการปลูกปา่ทดแทนเพื่อ สร้างความสามัคคีของหน่วยงานและ 30,000     ภายในต าบล กองสาธารณสุข
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ประชาชนรวมถึงการปลูกปา่ทดแทน แก่งดินสอ

3 โครงการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 36,000     ภายในต าบล กองสาธารณสุข
ต้นแบบจัดการน ้าตามปรัชญาของ โครงการ อบต.จัดการน้ าตามปรัชญา แก่งดินสอ
เศรษฐกิจพอเพยีง (ธนาคารน ้าใต้ดิน) เศรษฐกิจพอเพยีง (ธนาคานน้ าใต้ดิน)

4 โครงการแหล่งน ้าสวยน ้าใส อบต. จัดกิจกรรมท าความสะอาดแหล่งน้ าใน 20,000     ภายในต าบล กองสาธารณสุข
ต าบลแก่งดินสอสะอาด แก่งดินสอ

5 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริสมเด็จ อนุรักษพ์นัธกุรรมพชื อันเนื่องมาจาก แก่งดินสอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บรมราชกุมารี สยาม-บรมราชกุมารี
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



๔.  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในต าบล กองสาธารณฯ

ไฟปา่ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาไฟปา่ แก่งดินสอ
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รวม 146,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม





๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพฒันาพฒันาบคุลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีประสิทธภิาพ

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม เพื่อจ่ายสมทบกองทนุประกันสังคม 157,000   อบต. ส านักปลัด

แก่งดินสอ

2 ส ารองจ่าย เพื่อส ารองจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน 400,000   อบต. ส านักปลัด
แก่งดินสอ

3 เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ เพื่อจ่ายสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 235,000   อบต. ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ระดับทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ แก่งดินสอ

4 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ เพื่อจ่ายสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ 681,900   อบต. ส านักปลัด
ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) แก่งดินสอ

5 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 450,000   อบต. ส านักปลัด
พฒันาประสิทธภิาพการบริหารจัด ฝึกอบรมศึกษาดูงาน แก่งดินสอ
การที่ดีตามธรรมาภบิาลการบริหารจัด
การชุมชนเข้มแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง

6 โครงการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินโครงการต่อต้าน 20,000     อบต. ส านักปลัด
การทจุริตคอร์รับชั่น แก่งดินสอ
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แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่



๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.1 แนวทางการพฒันาพฒันาบคุลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลใหม้ีประสิทธภิาพ

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7 โครงการเสริมสร้างวนิัยและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 20,000     อบต. ส านักปลัด

จรรยาบรรณของพนักงาน เสริมสร้างวนิัยและจรรยาบรรณของ แก่งดินสอ
พนักงาน

8 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม 200,000   ภายในต าบล กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน โครงการ แก่งดินสอ

9 อุดหนุน อบต.บพุราหมณ์  โคงการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 18,400 ทอ้งถิ่น ส านักปลัด
สนับสนุนการบริหารงานศูนย์ สนับสนุนการบริหารศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน อ าเภอนาดี
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอนาดี
ส่วนทอ้งถิ่นอ าเภอนาดี

10 เงินสมทบกองทนุทดแทน เพื่อจ่ายสมทบเข้ากองทนุเงินทดแทนเปน็ 10,000 อบต. ส านักปลัด
รายปใีนอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง แก่งดินสอ
โดยประมาณทั้งปี

11 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 10,000 อบต. ส านักปลัด
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ แก่งดินสอ
ส่วนทอ้งถิ่น บทบาทหน้าที่ของ อ านาจหนี่ของ อปท. บทบาทหน้าที่ของ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น

40
รวม 2,202,300

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่







๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน จัดท ำแผนชุมชนและสนับสนุนกำร 40,000     ภายในต าบล ส านักปลัด

ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบรูณาการ แก่งดินสอ

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 500,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
แก่งดินสอ

41

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่

รวม 540,000



๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
6.4 แนวทางการพฒันาพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานใหม้ีความพร้อมต่อการใหบ้ริการประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖3                                       พ .ศ.๒๕๖4
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 โครงการจัดซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุที่ใช้ในการปฏบิติัราชการ 80,000 งานบริหาร

อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ภายในส านักงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เช่น ทั่วไป
วสัดุส านักงาน กระดาษ,ปากกา,ดินสอ,กระดาษไข,หมึก,

แบบพมิพต่์างๆ,สมุด,ซองเอกสาร,ตรายาง,
กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตลับผงหมึก,คลิป,
แฟม้,แบบพมิพ,์ธงชาติ,แผงปดิประกาศ,
พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ ใช้ส าหรับ 60,000 งานบริหาร
ในการปฏบิติัราชการขององค์การบริหารส่วน ทั่วไป
ต าบลแก่งดินสอ เช่น หลอดไฟ,ไมโครโฟน,
ขาต้ัง,ไมโครโฟน,สายไฟฟา้,ปล๊ักไฟฟา้,
สวติช์ไฟฟา้,มาตรส าหรับวดัตรวจวงจรไฟฟา้,
หวัแร้งไฟฟา้ ฯลฯ

วสัดุงานบา้นงานครัว เพื่อจ่ายเปน็งานบา้นงานครัวส าหรับใช้ในการ 20,000 งานบริหาร
ปฏบิติัราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั่วไป
เช่น ผงซักฟอก,สบู่,แปรง,ไม้กวาด,มีด,แก้วน้ า,
จานรอง,ถัง,แก้วน้ า,จานรอง,กระติกน้ าร้อน,
กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่



๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
t6.4 แนวทางการพฒันาพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานใหม้ีความพร้อมต่อการใหบ้ริการประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖๑                                       พ .ศ.๒๕๖๒
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 40,000 งานบริหาร
ส าหรับใช้ในการปฏบิติัราชการขององค์การ- ทั่วไป
บริหารส่วนต าบล เช่น ยางรถยนต์,น้ ามัน,
เบรก,เพลา,ไขควง,ประแจ,กรวยจราจร,
ไฟหน้า,หวัเทยีน,เบาะรถยนต์,พวงมาลัย,
หม้อน้ า,ถังน้ ามัน,กันชนรถยนต์,จานจ่าย,
แบตเตอร่ี,ล้อ,ครัช,กระจกมองข้าง ฯลฯ

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 180,000 งานบริหาร
ส าหรับใช้ในการ)ฏบิติัราชการขององค์การ ทั่วไป
บริหารส่วนต าบล เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง,
น้ ามันดีเซล,น้ ามันเบนซิน,น้ ามันเคร่ือง,ถ่าน,
ก๊าส ฯลฯ

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเปน็วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับ
ใช้ในการปฏบิติัราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์,พู่กัน
และสี,ฟลีม์,เมมโมร่ีการ์ด,ฟล์ีมสไลด์,แถบ
บนัทกึเสียงและภาพ,ภาพถ่ายดาวเทยีม ฯลฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕62
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี



๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
t6.4 แนวทางการพฒันาพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานใหม้ีความพร้อมต่อการใหบ้ริการประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖๑                                       พ .ศ.๒๕๖๒
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง งานบริหาร
ส าหรับใช้ในการปฏบิติัราชการขององค์การ- ทั่วไป
บริหารส่วนต าบล เช่น ยางรถยนต์,น้ ามัน,
เบรก,เพลา,ไขควง,ประแจ,กรวยจราจร,
ไฟหน้า,หวัเทยีน,เบาะรถยนต์,พวงมาลัย,
หม้อน้ า,ถังน้ ามัน,กันชนรถยนต์,จานจ่าย,
แบตเตอร่ี,ล้อ,ครัช,กระจกมองข้าง ฯลฯ

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน งานบริหาร
ส าหรับใช้ในการ)ฏบิติัราชการขององค์การ ทั่วไป
บริหารส่วนต าบล เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง,
น้ ามันดีเซล,น้ ามันเบนซิน,น้ ามันเคร่ือง,ถ่าน,
ก๊าส ฯลฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕62
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี



๖.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
t6.4 แนวทางการพฒันาพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานใหม้ีความพร้อมต่อการใหบ้ริการประชาชน

ล าดับ            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย        พ.ศ.๒๕๖๑                                       พ .ศ.๒๕๖๒
ที่         ( ผลผลิต/งบประมาณ ) ด าเนินการ ด าเนินการ 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 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝาผนัง 378,000 ศูนย์เด็กเล็ก กองการศึกษา

ขนาดไม่ต่ ากวา่ ๑๐,๐๐๐ บทียีู  จ านวน อบต.แก่งดินสอ
๑๘ เคร่ือง(ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์- 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงาน
ประมาณ มกราคม ๒๕๖๑) 

2 เคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก 640,000 ศูนย์เด็กเล็ก กองการศึกษา
ส าหรับใช้ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต. อบต.แก่งดินสอ
แก่งดินสอเคร่ืองเล่นสนามชุด Doggy Home 
3 Slideหรือเรียกชื่ออย่างอื่น มีขนาดไม่น้อย
กวา่ 5.5 x 3 x 2 เมตร 
จ านวน 2 ประเภทๆละ ๒ ชุด 

3 สายดับเพลิง เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือสายดับเพลิงพร้อมข้อต่อ 20,000 อบต.แก่งดินสอ ส านักปลัด
แบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว
ยาว 30 เมตร จ านวน 2 เส้น
และสี,ฟลีม์,เมมโมร่ีการ์ด,ฟล์ีมสไลด์,แถบ
บนัทกึเสียงและภาพ,ภาพถ่ายดาวเทยีม ฯลฯ
เช่น ผงซักฟอก,สบู่,แปรง,ไม้กวาด,มีด,แก้วน้ า,
จานรอง,ถัง,แก้วน้ า,จานรอง,กระติกน้ าร้อน,
กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่



คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางการคมนาคมภายในต าบลใหม้ี  ประสิทธภิาพ 40 31.50 12,445,000 28.01
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น 24 18.90 2,500,000          5.63
1.3 แนวทางการพฒันาแหล่งน  าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 0 0.00 0 0.00
1.4 แนวทางการพฒันางานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 0 0.00 0 0.00

รวม 64 50.39 14,945,000       33.63

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพฒันาส่ส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ 8 6.30 10,113,976       22.76

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา 5 3.94 600,000            1.35

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม 16 12.60 15,170,000       34.14

และการสังคมสงเคราะห์
2.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 2 1.57 230,000            0.52

การแก้ไขปญัหาทางสังคม และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.5 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสถาบนัครอบครัวและพฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 1 0.79 30,000               0.07
2.6 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวติ 9 7.09 697,200            1.57

และทรัพย์สินของประชาชน
2.7 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณะภยั 0 0.00 -                     0.00
2.8 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนใช้ชีวติตามหลักปรัชญา 1 0.00 50,000               0.11

เศรษฐกิจพอเพยีง
รวม 42 32.28 26,891,176       60.52
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หน่วยด าเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

จ านวนโครงการที่ด าเนินการยุทธศาสตร์/แนวทาง จ านวนงบประมาณ



คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ และการสร้างรายได้ 1 0.79 30,000               0.07

วสิหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชน
3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก 1 0.79 20,000               0.05

และเกษตรอินทรีย์
รวม 2 1.57 50,000               0.11

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0.00 -                     0.00

ภายในต าบล
4.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 6 4.72 146,000            0.33

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงภมูิทศัน์ใหส้วยงาม 0 0.00               - 0.00

รวม 6 4.72 146,000            0.33

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว
5.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ ์พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมทอ่งเที่ยว0 0.00 0 0.00

ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมทอ่งเที่ยว 0 0.00 0 0.00
5.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาสินค้า การตลาดเพื่อการทอ่งเที่ยว 0 0.00 0 0.00
5.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาบคุลากรและการบริหาร 0

จัดการทอ่งเที่ยว
5.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพนัธแ์หล่งทอ่งเที่ยว 0

รวม 0 0.00 0 0.00
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จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการยุทธศาสตร์/แนวทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64



คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืงการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
6.1 แนวทางการพฒันาพฒันาบคุลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 11 8.66 1,861,350          4.19

ใหม้ีประสิทธภิาพ
6.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยเน้น 2 1.57 540,000            1.22

การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.3 แนวทางการพฒันาพฒันา และปรับปรุงการใหบ้ริการแก่ประชาชนใหม้ีความสะดวก 0 0.00 -                     0.00

รวดเร็วมากยิ่งขึ น
6.4 แนวทางการพฒันาพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อาคาร สถานที่ของส านักงานใหม้ีความ 0 0.00 -                     0.00

พร้อมต่อการใหบ้ริการประชาชน
6.5 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0.00 -                     0.00

รวม 13 10.24 2,401,350          5.40

127 100.00 44,433,526.00  100.00

44

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

รวมทั้งหมด

จ านวนโครงการที่ด าเนินการ

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64


