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การจัดท าแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5  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.๒๕๖5 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 
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ส่วนที่  ๒

บญัชีโครงกำร / กิจกรรม
ของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดนิสอ



๑.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่1 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทับไทร บ้านทับไทร  หมู่ที ่1
หมู่ที ่1

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่2 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านท่าสะตือ บ้านท่าสะตือ หมู่ที ่2
หมู่ที ่2

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่3 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังอ้ายป่อง บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที ่3
หมู่ที ่3

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่4 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุกล้วย บ้านบุกล้วย  หมู่ที ่4
หมู่ที ่4

พ.ศ.๒๕๖4      พ.ศ.๒๕๖5

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



๔

๑.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่5 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังรี บ้านวังรี  หมู่ที ่5
หมู่ที ่5 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่6 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านแก่งดินสอ บ้านแก่งดินสอ  หมู่ที ่6
หมู่ที ่6

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่7 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านเขาขาด บ้านเขาขาด หมู่ที ่7
หมู่ที ่7

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่8 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหินเทิน บ้านหินเทิน  หมู่ที ่8
หมู่ที ่8

พ.ศ.๒๕๖4      พ.ศ.๒๕๖5

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



5

๑.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่9 กองช่าง

ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุเจริญ บ้านบุเจริญ หมู่ที ่9
หมู่ที ่9

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่10 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านคลองมะไฟ บ้านคลองมะไฟ หมู่ที ่10
หมู่ที ่10

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่11 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านอ่างทอง บ้านอ่างทอง หมู่ที ่11
หมู่ที ่11

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนาดี ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรง 125,000  หมู่ที ่12 กองช่าง
ด าเนินการขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ า ต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านแก่งใหญ่ บ้านแก่งใหญ่  หมู่ที ่12
หมู่ที ่12

รวม 1,500,000

พ.ศ.๒๕๖4      พ.ศ.๒๕๖5

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน



6









๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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.
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 1.ค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กปฐมวัยใน 2,926,650 ศูนย์พัฒนาเด็ก กอง

บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แก่งดินสอ เล็กของ อบต. การศึกษาฯ
มื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 245 วัน
งบประมาณ 874,650 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ 2-5 ป)ีในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.แก่งดินสอ อัตราคน
ละ 1,700 บาท
งบประมาณ 289,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป)ี ในศูนย-์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.แก่งดินสอ 
งบประมาณ 113,000 บาท
4.ค่าจ้างเหมาบริการงานการสอน งานท า
ความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย
พาหนะรับส่งนักเรียน ตามความจ าเป็นที่
ต้องจัดให้มี
งบประมาณ  1,650,000 บาท

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 130,000    อบต.แก่งดินสอ กอง
การศึกษาฯ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

  พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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.
3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เพือ่ไปทัศนศึกษาดูงานการบริหารจัดการ 50,000      อบต.แก่งดินสอ กอง

สภาเด็กและเยาวชนทีบ่ริหารจัดการทีดี่ การศึกษาฯ

4 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา- ศึกษาดูงานการจัดการศึกษา 100,000    อบต.แก่งดินสอ กอง
เด็กเล็กต้นแบบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีม่ีการ การศึกษาฯ

บริหารจัดการทีดี่

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์ ๑.จัดกิจกรรมในรูปแบบค่าย ใช้เวลา ๓ วัน 50,000      โรงเรียนบ้าน กอง
เจริญ โครงการคืนคนดีสู่ต าบล    ๒ คืน ราษฎร์เจริญ การศึกษาฯ
แก่งดินสอ ๒.จัดกิจกรรมปฎิบัติรักษาศีล ๕ ส ารวม

จิตใจของตนเอง พร้อมทัง้บริหารจิตและ
เจริญปัญญา

6 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองมะไฟ สนับสนุน ส่งเสริม ค่ายวิชาการชุมชนคน 50,000      โรงเรียนบ้าน กอง
โครงการค่ายวิชาการชุมชน แก่งดินสอ คลองมะไฟ การศึกษาฯ
คนแก่งดินสอ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

  พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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.
7 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชงโคสันติ ส่งเสริมและสนับสนุนค่ายลูกเสือเยาวชน 50,000      โรงเรียนบ้าน กอง

สุขวิทยาคาร โครงการค่ายลูก ต าบลแก่งดินสอ ชงโคสันติสุข การศึกษาฯ
เสือเยาวชน ต าบลแก่งดินสอ วิทยาคาร

8 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 4,620,000 อบต.แก่งดินสอ กอง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ อาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดส านักงาน การศึกษาฯ
ฐาน(สพฐ) ส าหรับสนับสนุน คณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน(สพฐ)
อาหารกลางวัน จ านวน 200 วัน 8 โรงเรียน

9 โครงการทุนการศึกษาส าหรับ เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาซ่ึง 120,000    อบต.แก่งดินสอ กอง
นักศึกษาและการให้ความช่วย เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในต าบล การศึกษาฯ
เหลือนักเรียนขององค์การ แก่งดินสอ
บริหารส่วนต าบล 
ปีงบประมาณ 2565

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

  พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5



รวม 8,096,650



ก.ย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

พ.ศ.๒๕๖5



7

ก.ย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

พ.ศ.๒๕๖5



8

ก.ย.

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

พ.ศ.๒๕๖5



9
8,096,650



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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.
1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอ ด าเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย 230,000 ภายในต าบล สภาวัฒนธรรม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง กระทง แก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอ ด าเนินโครงการจัดงานประเพณี 20,000   อบต.แก่งดินสอ สภาวัฒนธรรม
โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันขึ้นปีใหม่ ต าบลแก่งดินสอ

3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอ หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาทุกวัด 100,000 ภายในต าบล สภาวัฒนธรรม
โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสาน ในเขตต าบลแก่งดินสอ แก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ
ประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา

4 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒน- 240,000 ภายในต าบล สภาวัฒนธรรม
โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ธรรมต าบลแก่งดินสอด าเนินโครงการ แก่งดินสอ ต าบลแก่งดินสอ

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์

5 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ 10,000   ภายในต าบล กอง
โครงการจัดงานประเพณี สภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอด าเนิน แก่งดินสอ การศึกษาฯ
บุญข้าวหลาม โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวหลาม

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 600,000

  พ.ศ.๒๕๖4  พ.ศ.๒๕๖5



ก.ย.

10

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

600,000

 พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 11,400,000   อบต. ส านักปลัด

แก่งดินสอ

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ จ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ 3,000,000     อบต. ส านักปลัด
แก่งดินสอ

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000          อบต. ส านักปลัด
แก่งดินสอ

4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่๑ กอง
๑ ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่๑ ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่2 กอง
2 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่2 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

11

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

  พ.ศ.๒๕๖4    พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่3 กอง

3 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่3 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่4 กอง
4 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่4 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่5 กอง
5 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่5 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่6 กอง
6 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่6 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

12

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

  พ.ศ.๒๕๖4    พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่7 กอง
7 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่7 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่8 กอง
8 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่8 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่9 กอง
9 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่9 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่10 กอง
10 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่๑0 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

13

   พ.ศ.๒๕๖5

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

  พ.ศ.๒๕๖4



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.3 แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคม และการสังคมสงเคราะห์

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่11 กอง
11 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่๑1 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรม 20,000          หมู่ที ่12 กอง
12 ต าบลแก่งดินสอ ส าหรับการ การหมู่บ้านหมู่ที ่๑2 ส าหรับการ สาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

16 โครงการช่วยเหลือประชาชน เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 50,000          อบต. ส านักปลัด
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน แก่งดินสอ
คุณภาพชีวิต

17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา อบรมให้ความรู้ป้องกันการมี 10,000          อบต. ส านักปลัด
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพศสัมพันธุก์่อนวัยอันควร แก่งดินสอ
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

14

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  พ.ศ.๒๕๖4    พ.ศ.๒๕๖5

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 14,790,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ





๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาทางสังคม และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขัน 200,000  ภายในต าบล กอง

เสพติดต าบลแก่งดินสอ กีฬาต้านภัยยาเสพติดต าบลแก่งดินสอ แก่งดินสอ การศึกษาฯ

2 โครงการป้องกันปัญหายาเสติด เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 30,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
ของ อบต. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา แก่งดินสอ

เสพติด

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 230,000

พ.ศ.๒๕๖4  พ.ศ.๒๕๖5



15



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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

ชุมชนและพัฒนาในด้านต่างๆ พัฒนาในด้านต่างๆ แก่งดินสอ

16

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 30,000

พ.ศ.๒๕๖4                       พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการป้องกันการควบคุมก าเนิด เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 99,000 ภายในต าบล กอง

สุนัขและแมวอย่างถาวร ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยการคุมก าเนิด แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ- ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการต้ัง 30,000    ภายในต าบล ส านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วง แก่งดินสอ
2565 เทศกาลต่างๆ

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติ- ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการต้ัง 30,000    ภายในต าบล ส านักปลัด
เหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วง แก่งดินสอ
สงกรานต์ ปี 2565 เทศกาลต่างๆ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 90,000    ภายในต าบล กอง
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ
ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง-
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ช่วยเหลือ 300,000  ภายในต าบล กอง
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ ประชาชนตามอ านาจหน้าทีข่อง อบต. แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ
ของ อบต.

17

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

พ.ศ.๒๕๖4   พ.ศ.๒๕๖5



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 160,000  ศูนย์ป้องกัน ส านักปลัด

จิตอาสาภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน) ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา และบรรเทา
ภัยพิบัติ (หลักสูตรทบทวน) สาธารณภัย

เขต 3
ปราจีนบุรี

7 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์ ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้น 18,000    ภายในต าบล กอง
และขึ้นทะเบียนสัตว์ ทะเบียนสัตว์ แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ

8 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 120,000  ศูนย์ป้องกัน ส านักปลัด
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฝึกทบทวน อปพร.ต าบลแก่งดินสอ และบรรเทา
(อปพร.)(หลักสูตรทบทวน) สาธารณภัย

เขต 3

9 โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 อบต. กอง
และการบริการและการบริหาร โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ
การแพทย์ฉุกเฉินของ อบต. บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ของ อบต.

พ.ศ.๒๕๖4   พ.ศ.๒๕๖5

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65



18

๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.6 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าทีบุ่คลากรกู้ชีพของ 15,000    อบต. กอง
การแพทย์ของอบต.แก่งดินสอ อบต.แก่งดินสอ แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ

11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน กลุ่ม อสม. อปพร. ตัวแทนชุมชน 20,000    อบต. กอง
ชุมชุนด้านการแพทย์ และเด็กนักเรียน ในตัวชุมชน แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ

19

พ.ศ.๒๕๖4   พ.ศ.๒๕๖5

รวม 892,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข



๒.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.8 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 50,000 อบต. ส านักปลัด

สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ แก่งดินสอ
พระราชด าริ เนื่องมาจากพระราชด าริ

20

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข

รวม 50,000

พ.ศ.๒๕๖4    พ.ศ.๒๕๖5



๓.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ วิสหกิจชุมชน เพือ่เพิม่รายได้ให้กับประชาชน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการฝึกอบรมเพือ่ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้พิการและผู้ด้อย 30,000  ภายในต าบล ส านักปลัด

ให้แก่ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  โอกาสให้มีอาชีพเสริมเพิม่มากขึ้น แก่งดินสอ

21

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม 30,000

 พ.ศ.๒๕๖4                         พ.ศ.๒๕๖5



๓.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง ส่งเสริมให้ประชาชนภายในต าบลแก่งดินสอ 20,000  อบต. ส านักปลัด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพตามแนวทาง แก่งดินสอ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

22

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

รวม 20,000

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5



๔.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูล 30,000  ภายในต าบล กอง

ฝอย เพือ่พัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพในการ แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ให้
แก่ประชาชนและเยาวชน ลดแหล่ง
เพาะพันธุเ์ชื้อโรค

2 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 36,000  ภายในต าบล กอง
ต้นแบบจัดการน ้าตามปรัชญาของ โครงการ อบต.จัดการน้ าตามปรัชญา แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน ้าใต้ดิน) เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคานน้ าใต้ดิน)

3 โครงการแหล่งน ้าสวยน ้าใส อบต. จัดกิจกรรมท าความสะอาดแหล่งน้ าใน 20,000  ภายในต าบล กอง
ต าบลแก่งดินสอ แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 30,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
อันเนื่องมาจาก พระราชด าริสมเด็จ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก แก่งดินสอ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ราชกุมารี สยามบรมราชกุมารี

5 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในต าบล กอง
ไฟป่า โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ

23
รวม 126,000

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม





5.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว
5.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว ส่ิงอ านวยความสะดวก และส่งเสริมกิจกรรมท่องเทีย่ว

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการปลูกป่าทดแทนเพือ่ กิจกรรมปลูกป่าทดแทน 30,000  ภายในต าบล กอง

ส่งเสริมการท่องเทีย่ว สร้างความสามัคคีของหน่วยงานและ แก่งดินสอ สาธารณสุขฯ
ประชาชนร่วมกัน

24

รวม 30,000

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว

พ.ศ.๒๕๖4 พ.ศ.๒๕๖5



๖.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืงการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
6.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพือ่จ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000  อบต. ส านักปลัด

แก่งดินสอ

2 ส ารองจ่าย เพือ่ส ารองจ่ายเป็นเงินค่าใช้ 300,204  อบต. ส านักปลัด
จ่ายกรณีฉุกเฉิน แก่งดินสอ

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพือ่จ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 235,000  อบต. ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ แก่งดินสอ

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพือ่จ่ายสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 726,414  อบต. ส านักปลัด
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) แก่งดินสอ

5 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือ่ เพือ่ใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 300,000  อบต. ส านักปลัด
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัด ฝึกอบรมศึกษาดูงาน แก่งดินสอ
การทีดี่ตามธรรมาภิบาลการบริหาร
จัดการชุมชนเข้มแข็งตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6 โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพือ่จ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการต่อต้าน 10,000    อบต. ส านักปลัด
การทุจริตคอร์รับชั่น เป็นการฝึกอบรม แก่งดินสอ
ให้ความรู้

25

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่

พ.ศ.๒๕๖4  พ.ศ.๒๕๖5



๖.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืงการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
6.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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 โครงการเสริมสร้างวินัยและ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครง 10,000    อบต. ส านักปลัด

จรรยาบรรณของพนักงาน การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของ แก่งดินสอ
พนักงาน

8 อุดหนุน อบต.บุพราหมณ์  โคงการ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 18,400 ท้องถิ่น ส านักปลัด
สนับสนุนการบริหารงานศูนย์ สนับสนุนการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน อ าเภอนาดี
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาดี
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาดี

9 เงินสมทบกองทุนทดแทน เพือ่จ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็น 10,000 อบต. ส านักปลัด
รายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง แก่งดินสอ
โดยประมาณทัง้ปี

10 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 10,000 อบต. ส านักปลัด
อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครอง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แก่งดินสอ
ส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าทีข่อง อ านาจหน้าทีข่อง อปท. บทบาทหน้าทีข่อง
สมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น

11 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 10,000 อบต. ส านักปลัด
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แก่งดินสอ
อบต.แก่งดินสอ คุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง อบต.แก่งดินสอ

  พ.ศ.๒๕๖4  พ.ศ.๒๕๖4

รวม 1,850,018

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่



26







๖.  ภายใตยุ้ทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืงการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ล าดบั            โครงการ/กิจกรรม         รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วย
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.เคล่ือนทีพ่บ จัดท ำแผนชุมชนและสนับสนุนกำร 40,000  ภายในต าบล ส านักปลัด

ประชาชน ขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ แก่งดินสอ

2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 91,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
แก่งดินสอ

3 โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมาย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 10,000 ภายในต าบล ส านักปลัด
ส าหรับประชาชนทัว่ไปและคลีนิก โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แก่งดินสอ
กฎหมาย กฎหมายส าหรับประชาชนทัว่ไปและ

คลีนิกกฎหมาย

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ที ่๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่

รวม 141,000

 พ.ศ.๒๕๖4                        พ.ศ.๒๕๖5
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คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

1 ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แนวทางการพฒันาเส้นทางการคมนาคมภายในต าบลใหม้ี  ประสิทธภิาพ 0 0.00 0 0.00
1.2 แนวทางการพฒันาระบบไฟฟา้ใหม้ีประสิทธภิาพและครอบคลุมทกุหมู่บา้น 12 15.00 1,500,000          5.28
1.3 แนวทางการพฒันาแหล่งน  าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร 0 0.00 0 0.00
1.4 แนวทางการพฒันางานบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 0 0.00 0 0.00

รวม 12 15.00 1,500,000          5.28

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคนและสร้างสังคมสงบสุข
2.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดการศึกษา และสนับสนุนการศึกษาในระบบ 9 11.25 8,096,650          28.52

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษา 5 6.25 600,000            2.11

ศิลปวฒันธรรม ประเพณี ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
2.3 แนวทางการพฒันาและยกระดับคุณภาพชีวติ จัดสวสัดิการทางสังคม 17 21.25 14,790,000       52.10

และการสังคมสงเคราะห์
2.4 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 2 2.50 230,000            0.81

การแก้ไขปญัหาทางสังคม และความเดือดร้อนของเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.5 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสถาบนัครอบครัวและพฒันาชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 1 1.25 30,000               0.11
2.6 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงและความปลอดภยัในชีวติ 11 13.75 892,000            3.14

และทรัพย์สินของประชาชน
2.7 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 0 0.00 -                     0.00
2.8 แนวทางการพฒันาส่งเสริมการปลูกจิตส านึกใหป้ระชาชนใช้ชีวติตามหลักปรัชญา 1 0.00 50,000               0.18

เศรษฐกิจพอเพยีง
รวม 46 56.25 24,688,650       86.98
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คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาอาชีพ และการสร้างรายได้ 1 1.25 30,000               0.11

วสิหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ใหก้ับประชาชน
3.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือก 1 1.25 20,000               0.07

และเกษตรอินทรีย์
รวม 2 2.50 50,000               0.18

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 0 0.00 -                     0.00

ภายในต าบล
4.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและรณรงค์ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั 5 6.25 126,000            0.44

และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
4.3 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุน การปรับปรุงภมูิทศัน์ใหส้วยงาม 0 0.00               - 0.00

รวม 5 6.25 126,000            0.44

5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว
5.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ ์พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยว 1 1.25 30,000               0.11

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 1 1.25 30000 0.11
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คิดเปน็ร้อยละ ร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด ของงบประมาณ

6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเมอืงการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
6.1 แนวทางการพฒันาพฒันาบคุลากร และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 11 13.75 1,850,018          6.52

ใหม้ีประสิทธภิาพ
6.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย โดยเน้น 3 3.75 141,000            0.50

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 14 17.50 1,991,018          7.01

80 100.00 28,385,668.00  100.00
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