
 

 

แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖5 

 

 

 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

อําเภอปากคาด   จังหวัดบึงกาฬ 

 

 

 

 



บทนํา 

 

จุดมุงหมายของการดําเนินงาน 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  กําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และแผนการดําเนินงาน  โดยแผนการดําเนินงานเปนแผนซึ่งแสดงถึง

รายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น  แผนการดําเนินงานเปนเอกสารที่ระบุแผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ทั้งหมด

ที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น  ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   มีการประสานงานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงาน 

และการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ  

  

วัตถุประสงค 

   เพื่อแสดงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรม ที่จะดําเนินการในพื้นที่ 

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๕    เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติ 

เพื่อเปนการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน /โครงการ/ กิจกรรม ที่จะตองมีการประสานและบูรณา

การรวมกับหนวยงานตางๆ  ที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

โครงการ 

 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา

แผนการดําเนินงาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ  ที่ดําเนินการใน

พื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน  เสนอตอผูบริหารทองถิ่น  ประกาศ

เปนแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ  เพื่อให

ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

 

 

 

 



 

 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานขางตนสามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เสนอรางแผนการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พิจารณารางแผนการ

ดําเนินงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบรหิาร

ทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถิ่นใหความ

เห็นชอบ 

ประกาศใช 

หนวยงานอื่น 

ผูบริหารทองถิ่น 



 

ขั้นตอนที่  ๑  การเก็บรวบรวมขอมูล 

       คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ

ดําเนินการจริงในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงนั้นเอง และโครงการ/ กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจ

ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่    และตรวจสอบจากแผนการปฏิบัติการจังหวัด/อําเภอแบบบูรณาการ 

 

ขั้นตอนที่  ๒  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 

       คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่น  จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจดั

หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน  ๒  สวน  คือ 

สวนที่   ๑ บทนํา 

สวนที่   ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 

ขั้นตอนที่  ๓  การประกาศใชแผนดําเนินงาน 

         คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถิ่นนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อ
ประกาศใชการประกาศแผนการดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เรื่อง แผนการดําเนินงาน ( องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ประจําป ๒๕65 )   เพื่อปด
ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 
ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน สามสิบวนันับแตวันที่ประกาศใช

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงาน

และโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการใน

พื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณนั้น   การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการ

ดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

 

แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

  แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อควบคุม

การดําเนินงานใหเปนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงาน

และการประเมินผล  ดังนั้น  แผนการดําเนินงานจึงมแีนวทางในการจัดทํา  ดังนี้ 

๑.  เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ (Action Plan) 

๒.  จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 

๓.  แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง 

การดําเนินงานจริง 



 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

  การรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่  สามารถบอกถึง

ชวงระยะเวลาที่จะจัดทํากิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่  ทําใหสะดวกในการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

    

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

    เรื่อง   ใชแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

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

 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ –  

๒๕๖๕) และไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  เปนที่เรียบรอยแลวนั้น 

 เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุกจึงขอประกาศใชแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖5)  ตอไป 
 

 จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

  ประกาศ   ณ  วันที่  2๐  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖4 

 

 

           จาสิบเอก 

       (ปานเทพวิมลรัตน   อุปรโคตร) 

                                                          ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 

   นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ที่ บก ๘๐๒๐๑/                                                             ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

                                                                       อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๑๙๐ 

                                                       ตุลาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง   สงแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

เรียน   นายอําเภอปากคาด 

สิ่งที่สงมาดวย   แผนการดําเนินงาน    จํานวน     ๑   เลม 

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  

๒๕๔๘  องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  ไดดําเนินการจัดทําแผนดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

(ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  นั้น 

        องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก  จึงขอสงแผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๒  

ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบทายสิ่งที่สงมาพรอมหนังสือนี้ 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                (นายศักดิ์ชัย   มารมย) 

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

 

 

 

 

 

สํานักปลัดฯ 

โทรศัพท  ๐๔๒-๐๘๘๒๑๔ 



 

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖5 

องคการบริหารสวนตําบลสมสนุก 

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ลําดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบประมาณ หนวย

ดําเนินการ 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 

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

๑ คากอสรางขยาย
ทาง คสล. หมู.๑ 

กอสรางขยายถนน 
คสล. พื้นท่ีคอนกรตีไม
นอยกวา 350 ตร.เมตร 
 

ม.๑ ๒0๐,๐๐๐ กองชาง             

๒ โครงการกอสราง
ถนน คสล.        
หมู 3 

กอสรางถนนคสล. 
พื้นท่ีคอนกรีตไมนอย
กวา 500 ตร.เมตร 
 

ม.3 300,000 กองชาง             

๓ โครงการกอสราง 
ถนน คสล. 
หมู 7           

กอสรางถนน คสล. พื้นท่ี 
คสล.ไมนอยกวา 350 
ตร.เมตร 

ม.7 2๐๐,๐๐๐ กองชาง             

4 โครงการกอ 
สรางถนนคสล. 
หมู 8 

กอสรางถนนคสล. พื้นท่ี  
คสล.ไมนอยกวา   
768  ตร.เมตร 

 ม.8 40๐,๐๐๐ กองชาง             

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕ โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา 
คสล. หมู ๖ 

กอสรางรางระบายน้ํา 
กวาง ๐.๔ ม.ลึก ๐.๔ ม. 
ยาวไมนอยกวา 30๐ ม. 
 

ม.6 ๔0๐,๐๐๐ กองชาง             

๖ โครงการกอสราง
รางระบายน้ํา 
คสล. ม.7 

กอสรางรางระบายน้ํา 
กวาง ๐.๔ ม.ลึก ๐.๔ ม. 
ยาวไมนอยกวา 15๐ ม. 
 

ม.7 20๐,๐๐๐ กองชาง             

๗ โครงการ
ซอมแซมถนน
ลูกรัง หมู 5 

ปริมาณดินลูกรังไมนอย
กวา 1,200 ลบ.ม. 
พรอมปรับเกลี่ย 
 

ม.5 10๐,๐๐๐ กองชาง             

๘ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา 
ม. 1 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 
หมู  1 

ม.1 1๐๐,๐๐๐ กองชาง             

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา 
ม. 3 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
หมู  3 

หมู ๓ ๑00,000 กองชาง             

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

 

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

     ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา 
ม. 4 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
หมู  4 

หมู 4 400,000 กองชาง             

๑๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา 
ม. 5 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
หมู  5 

หมู 5 200,000 กองชาง             

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟาแรงต่ํา 
ม. 2 
 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  
หมู  2 

หมู 2 400,000 กองชาง             

13 ขยายเขตประปา
หมูบาน  ม. 1 
 

ขยายเขตประปาหมูบาน หมู 1 100,000 กองชาง             

14 ขยายเขตประปา
หมูบาน  ม. 5 
 

ขยายเขตประปาหมูบาน หมู 5 100,000 กองชาง             

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

     ๒.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 ลําดับ
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝกอบรม
สมาชิก อปพร.และ
จิตอาสา 

ฝกอบรมสมาชิก อปพร. 
จํานวน ๑ รุน 
 

อบต. ๑5๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๒ โครงการจดัระเบียบ
จราจรการอํานวย
ความสะดวกและ
ชวยเหลือประชาชน
ชวงเทศกาลออก
พรรษา 

จัดระเบียบจราจรและ
อํานวยความสะดวก
ประชาชนชวงเทศกาล
ออกพรรษา 

อบต. ๓๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๓ โครงการจดัระเบียบ
จราจรการอํานวย
ความสะดวกและ
ชวยเหลือประชาชน
ชวงเทศกาลปใหม 

จัดระเบียบจราจรและ
อํานวยความสะดวก
ประชาชนชวงเทศกาล 
ปใหม 

อบต. 3๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

 
๔ 

โครงการจดัระเบียบ
จราจรการอํานวย
ความสะดวกและ
ชวยเหลือประชาชน
ชวงเทศกาล
สงกรานต 
 

จัดระเบียบจราจรและ
อํานวยความสะดวก
ประชาชนชวงเทศกาล 
สงกรานต 

อบต. ๓๐,๐๐๐ สํานักปลดั 
 
 
 

            

แบบ ผด.๐๒ 



 
 
 
 

    
 
 
 

             

 ๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

      ๒.๒  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

พื้นท่ี งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝกอบรม
พัฒนาสงเสรมิ
กิจกรรมกลุมสตรี 
ตําบลสมสนุก 

เปนคาใชจายตาม
โครงการฝกอบรม
พัฒนาสงเสรมิกิจกรรม
กลุมสตร ี

อบต. 2๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๒ โครงการวัน
ผูสูงอาย ุ

เปนคาใชจายตาม
โครงการวันผูสูงอาย ุ

อบต. 5๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๓ โครงการอบต.สม
สนุก เคลื่อนท่ี 

เปนคาใชจายตาม
โครงการอบต.สมสนุก
เคลื่อนท่ี 

อบต. 10,000 สํานักปลดั             
 

4 โครงการจดัเก็บ
ขอมูลพื้นฐาน 
 

เพื่อเปนคาใชจายใน
การจัดเก็บขอมูล
พื้นฐาน 

อบต. 1๐,๐๐๐ สํานักปลดั             
 

5 โครงการกีฬาตาน
ยาเสพตดิในตําบล 
 

เปนคาใชจายตาม
โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด 

อบต. 5๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

     ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

พื้นท่ี งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
6 

โครงการอบรม
สภาเด็กและ
เยาวชนตําบล 
สมสนุก 

คาใชจายในการ
ฝกอบรมสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลสมสนุก 

อบต. ๑๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

7 โครงการฝกอบรม
เยาวชนหางไกล 
ยาเสพตดิ 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. 1๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

8 โครงการ อบรมชุด
ปฏิบัติการราษฎร
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. ๓๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

9 โครงการปองกัน
และแกไขปญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. ๒๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๑0 โครงการฝกอบรม
และพัฒนา
ประชาชนตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. 1๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

     ๒.๑  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ
ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

พื้นท่ี งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูนํา
ชุมชน ประชาคม
ตําบล 
 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. ๒๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

 
๑2 

โครงการพัฒนา
เสรมิสราง
ประชาชนดาน
การเมืองการ
ปกครอง 
 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. 2๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๑3 โครงการพัฒนา
เสรมิสรางผูนํา
ชุมชน ประชาคม
หมูบาน/ตําบล  
 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. 2๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๑4 โครงการชวยเหลือ
ประชาชนและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 
 

คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ 

อบต. 200๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

แบบ ผด.๐๒ 



 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา 

    ๓.๑  ไมมี 

 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

    ๔.๑  แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

พื้นท่ี งบประมาณ หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 
๑ 

 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
 

 
เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

 
อบต. 

 
1๐,๐๐๐ 

 
กองสงเสริม
การเกษตร 

            

๒ โครงการฝกอบรม 
พัฒนาฝมือ
แรงงานเกษตร  
 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ  

อบต. 1๐,๐๐๐ กองสงเสริม
การเกษตร 

            

 

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๕.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

 

พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจดั
ปฐมนิเทศและ
ประชุมผูปกครอง 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

ศูนย
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

ศูนย
เด็ก 

๒๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
เด็กนักเรยีน 
 

เปนคาสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

โรง 
เรียน 

๒,0๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการอาหาร
เสรมิ(นม) 
(ศูนยเด็ก,โรงเรียน)  
 

เปนคาอาหาร 
เสรมินม 

เขต 
อบต.
สมสนุก 

1,200,000 กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการโรงเรยีน
ผูปกครอง 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ  
 

อบต. ๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแหงชาต ิ

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

อบต. 5๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.๐๒ 



 

 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๕.๑  แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

 

พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 
 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 

อบต. 6๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการเรียนรูภูมิ
ปญญาชาวบาน 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

ศูนยฯ ๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

9 โครงการเสรมิสราง 
อีคิว(EQ) ไอคิว(IQ) 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

ศูนย ๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๑0 คาใชจายในการจัด
งานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 

ศูนย
พัฒนา
เด็ก
เล็ก 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

 

 

 

 

แบบ ผด.๐๒ 



 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

     ๕.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ

กิจกรรม 
 

พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจดังาน
ประเพณีทําบุญ 
ตักบาตรขึ้นปใหม 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 

ศูนย
เด็ก 

๑๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๒ โครงการอบรม
ศีลธรรม จริยธรรม 
วันเขาพรรษา 

เปนคาใชจายตาม
โครงการจดังาน 

อบต. 1๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๓ โครงการปฏิบัติ
ธรรมชวงเทศกาล
เขาพรรษา 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 

อบต. 1๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๔ โครงการแขงเรือ
ประเพณีและลอย
กระทง 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 

อบต. 12๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๕ โครงการจดังาน 
วันสงกรานต  

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
  

อบต. ๓๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๖ โครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ ตําบล 
สมสนุก 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

อบต. ๑2๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

๗ โครงการประเพณี
ของดีปากคาด 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 
 

อบต. 8๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

แบบ ผด.๐๒ 



 
 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

      6.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ลําดับที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
กิจกรรม 

 

พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 
 

คาใชจายตามโครงการ อบต. 4๐,๐๐๐ กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

            

๒ โครงการรณรงค
ปองกันโรคพิษ 
สุนัขบา 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ 

อบต. 6๐,๐๐๐ กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

            

๓ โครงการรณรงคโรค
ไขเลือดออก 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ  

อบต. ๔๐,๐๐๐ กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

            

4 โครงการรณรงค
ปองกันโรคโควิด -
19 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ  

อบต. ๔๐,๐๐๐ กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

            

5 โครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ  

อบต. 4๐,๐๐๐ กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

            

6 โครงการรณรงคและ
แกไขปญหายาเสพ
ติด To be 
number one 
 

เปนคาใชจายตาม
โครงการ  

อบต. 8๐,๐๐๐ กองสา
ธารณ 
สุขฯ 

            

แบบ ผด.๐๒ 



7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

      ไมมี 
 

๘.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 

      ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับที ่ โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หนวย 
ดําเนินการ 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ.  ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการ
ฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และศึกษาดูงาน 
 

เปนคาใชจายในการ
ฝกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งาน 

อบต. 2๕๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๒ โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมใหแก
บุคลากรใน
องคกร 
 

เปนคาใชจายในการ
ดําเนินตามโครงการ 

อบต. 1๐,๐๐๐ สํานักปลดั             

๓ โครงการ จดัเก็บ
ภาษีนอกสถานที ่

เปนคาใชจายในการ
ดําเนินตามโครงการ  
 

อบต. ๑๐,๐๐๐ กองคลัง 
 

            

๔ โครงการ แขงขัน
กีฬาทองถิ่น
รวมกับอําเภอ
ปากคาด 
 

เปนคาใชจายในการ
ดําเนินตามโครงการ  

อบต. 8๐,๐๐๐ สํานักปลดั             



 

 

  

 


