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บทน า 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก ำหนดให้จัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสำรที่รวบรวม แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินงำนจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมำณ เพื่อให้ทรำบถึงกิจกรรมกำรพัฒนำในพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำร 
 แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก จึงเป็นเอกสำรที่
รวบรวมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ด ำเนินกำรภำยใต้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งเป็นกำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักไป
ด ำเนินกำรในภำคปฏิบัติ 
วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน(Action Planning) เป็นกระบวนกำรซึ่งน ำแผนกำรบริหำร(Administrative Plans) 
คือแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักไปด ำเนินกำรในภำคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดง
ถึงรำยละเอียดของแผนงำน โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
ภำยใต้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น รวมทั้งได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมโครงกำร/
กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ต ำบลไว้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ลักษณะของแผนงำนกำรด ำเนินงำนมีดังนี้ 

(1) เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ 
(2) จัดท ำหลังจำกท่ีได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
(3) แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดงถึงกำรด ำเนินกำรจริงใน

พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน  
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  กำรรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักรวบรวมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมที่จะมีกำรด ำเนินกำรจริงภำยใต้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนอื่นๆท่ีด ำเนินกำรในพื้นที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจำกรวบรวมข้อมูลต่ำงๆที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักจะจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยน ำข้อมูลมำจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจำกจัดท ำร่ำงแผนกำรกำรด ำเนินงำนเสร็จแล้ว คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศแผน
ด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน และจะต้องปิดประกำศไว้
อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 
ประโยชน์ของการด าเนินงาน 
 แผนกำรด ำเนินงำนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม และประสิทธิภำพ ซึ่งได้แสดงถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน และจ ำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม จึงเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนได้โดยสะดวกและมีประสิทธิภำพ
เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 

เรื่อง  แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
**************************************** 

  ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
ที่ ๐๖๔ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก     ลงวันที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยำยน ๒๕๖๕ แล้วนั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย          ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ , ๒๗ ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

    ประกำศ  ณ   วันที่  ๒๗  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

       

                             (นำยบุญธรรม  นิยกิจ) 
                  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
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บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ การเช่ือมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติก(logistics)ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ๔๙๗,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑ กองช่าง
เสริมเหล็กสายชลประทานหมู่ ๑ ยาว ๑๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
บ้านนาตาดี กว่า ๗๖๕ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๓๖๘๓ , ๙๙.๖๙๖๒๐
ส้ินสุด ๙.๒๓๗๒๘ , ๙๙.๖๙๔๙๐
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ๘๑๙,๐๐๐ หมู่ท่ี ๒ กองช่าง
เสริมเหล็กสายพิงกรง ช่วง ๓ ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
หมู่ท่ี ๒ บ้านดอนหาร กว่า ๑,๒๖๐ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๓๖๔๖ , ๙๙.๖๘๑๐๐
ส้ินสุด ๙.๒๖๔๔๒ , ๙๙.๖๗๙๓๖
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐)เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

-๕-

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ท่ี

บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕ เมตร ๑,๒๔๓,๕๐๐ หมู่ท่ี ๔ กองช่าง
เสริมเหล็กสายดอนดาน - ยาว ๓๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
พังหาชี หมู่ท่ี ๔ บ้านห้วย กว่า ๑,๘๙๐ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๒๓๐๔ , ๙๙.๖๔๙๒๑
ส้ินสุด ๙.๒๒๒๙๕ , ๙๙.๖๔๕๗๙
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐)เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ๔๙๙,๒๐๐ หมู่ท่ี ๙ กองช่าง
เสริมเหล็กสายเขาหมาก หมู่ ๙ ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
บ้านห้วยเสียด กว่า ๗๖๘ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๔๓๒๑ , ๙๙.๗๔๒๔๕
ส้ินสุด ๙.๒๔๔๓๔ , ๙๙.๗๔๒๖๔
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

-๖-

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ๑,๑๐๓,๐๐๐ หมู่ท่ี ๙ กองช่าง
เสริมเหล็กสายเขาหลัก หมู่ ๙ - ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
บ้านห้วยเสียด กว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๕๘๕๕ , ๙๙.๗๑๓๒๘
ส้ินสุด ๙.๒๕๕๑๑ , ๙๙.๗๑๒๕๙
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ๔๙๙,๒๐๐ หมู่ท่ี ๑๐ กองช่าง
เสริมเหล็กสายคชสาร หมู่ท่ี ๑๐ ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
บ้านนางก า กว่า ๗๖๘ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๙๗๙๗ , ๙๙.๗๕๙๕๓
ส้ินสุด ๙.๒๙๘๘๓ , ๙๙.๗๖๐๒๙
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

-๗-

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ๑,๖๐๐,๐๐๐ หมู่ท่ี ๑๒ กองช่าง
เสริมเหล็กสายห้วยหินกล้ิง  - ยาว ๔๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
หมู่ท่ี ๑๒ บ้านเขาแค กว่า ๒,๔๖๐ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๑๖๔๕ , ๙๙.๗๒๔๙๔
ส้ินสุด ๙.๒๑๓๒๑ , ๙๙.๗๒๕๘๕
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ๔๙๙,๒๐๐ หมู่ท่ี ๑๓ กองช่าง
เสริมเหล็กสายเขากลอย ซอย ๕ ยาว ๑๒๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
หมู่ท่ี ๑๓ บ้านเขากลอย กว่า ๗๖๘ ตารางเมตร

พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๒๖๒๖๕ , ๙๙.๗๓๒๔๔
ส้ินสุด ๙.๒๖๑๖๕ , ๙๙.๗๓๑๘๘
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

-๘-
แบบ ผด. ๐๒



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๙ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีต ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑ เมตร ๑,๕๐๑,๕๐๐ หมู่ท่ี ๑๐,๑๔ กองช่าง
เสริมเหล็กสายเอราวัณ หมูท่ี ๑๐ ระยะทางยาวรวม ๒,๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
บ้านนางก า หมูท่ี ๑๔ บ้าน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๗ ตารางเมตร
นางก าใหม่ พิกัดโครงการเร่ิมต้น ๙.๓๐๒๕๒ , ๙๙.๗๕๓๓๘

ส้ินสุด ๙.๒๙๓๔๑ , ๙๙.๗๔๙๐๗
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐ โครงการรังวัดตรวจสอบแนว การรังวัดตรวจสอบแนวเขตท่ีสาธารณะและออก ๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง
เขตท่ีสาธารณะประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง ๗,๗๗๒,๔๐๐ หมู่ท่ี ๑ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย หลวงท้องถ่ิน สฏ.ถ. ๓๒-๐๑๐  กว้าง ๖ เมตร
พ่อตาหูนบ หมู่ท่ี ๑ บ้านนาตาดี ยาว ๑.๘๘๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่

น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๖ เมตร ๑,๙๘๕,๐๐๐ หมู่ท่ี ๒ อ าเภอดอนสัก
เสริมเหล็กสายบางโสม หมู่ท่ี ๒ ยาว ๔๙๕.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
บ้านดอนหาร น้อยกว่า ๒,๙๗๓ ตารางเมตร

-๙-

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้ ๒๒๒,๓๐๐ ศพด. ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา ศพด. จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านนางก า โดยมีค่า บ้านนางก า
บ้านนางก า ใช้จ่ายประกอบด้วย

(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๗๐๐ 
(๒)ค่าอาหารกลางวันจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคน
ละ ๒๑ บาท จ านวน ๒๔๕ วัน
(๓)ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๔)ค่าอุปกณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๕)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
(๖)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ ๔๓๐
บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๗๒ ล าดับท่ี ๒

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๖

-๑๐-

บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๑ แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้ ๒๐๘,๕๕๐ ศพด. ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา ศพด. จ่ายบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านนางก า โดยมีค่า บ้านห้วยเสียด
บ้านห้วยเสียด ใช้จ่ายประกอบด้วย

(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๗๐๐ 
(๒)ค่าอาหารกลางวันจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคน
ละ ๒๑ บาท จ านวน ๒๔๕ วัน
(๓)ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๔)ค่าอุปกณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๕)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
(๖)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ ๔๓๐
บาท เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๗๒ ล าดับท่ี ๒

๓ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็ก ๒,๐๐๓,๔๐๐ โรงเรียน ส านักปลัด
กลางวันโรงเรียน สพฐ. นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ดอนสัก จ านวน สพฐ.

๔๗๗ คนจากสถิติจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี ๑๐
มิ.ย. ๒๕๖๕ โดยจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคนละ
๒๑ บาท จ านวน ๒๐๐ วัน
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๗๓ ล าดับท่ี ๑

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

-๑๑-

ท่ี

แบบ ผด. ๐๒



    ๒. ๒ แผนงานเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
พระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติฯในวันส าคัญของทางราชการ

เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและน้ าด่ืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดเตรียมพิธี
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๗๕ ล าดับท่ี ๗

ท่ี
พ.ศ.๒๕๖๖

-๑๒-

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๓ แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมี ๖๐ ปีบริบูรณ์ ๘,๗๗๖,๘๐๐ อบต. ส านักปลัด
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพไว้กับ อปท.โดยจ่ายอัตราเบ้ียยังชีพราย
เดือนแบบข้ันบันไดส าหรับผู้สูงอายุ

๒ โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายสวัสดิการเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ ๑,๕๔๕,๖๐๐ อบต. ส านักปลัด
ท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได้แสดงจ านง
โดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเบ้ียความ
พิการไว้กับ อปท.แล้ว โดยคนพิการมีอายุ ๑๘ ปีข้ึน
ไปได้รับเบ้ียความพิการคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
และคนพิการท่ีมีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปีคนละ ๑,๐๐๐
บาทต่อเดือน

๓ โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วย เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับผู้ป่วย ๗๘,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
เอดส์ เอดส์ท่ีแพทย์ได้รับการรับรองวินิฉัยแล้วและมี

ความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิง ขาดอุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

-๑๓-

โครงการ/กิจกรรมท่ี
พ.ศ.๒๕๖๖พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๗,๕๕๐ อบต. ส านักปลัด
ชีวิตผู้สูงอายุ ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐)เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน้า ๔ ล าดับท่ี ๑

๒ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๑๕,๑๐๐ อบต. ส านักปลัด
แก่ประชาชน ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐)เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน้า ๔ ล าดับท่ี ๒

๓ โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล ๑๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
ชุมชนต าบลดอนสัก ดอนสัก โดยยึดหลักการประชาชนออม ๑ ส่วน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ๑ ส่วนและรัฐบาล ๑
ส่วนในการสร้างหลักประกันความม่ันคงของชุมชน
ฐานรากและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-๑๔-

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๕ แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสัตว์ปลอดโรค เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและค่า ๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับโรคติดต่อ ฯลฯ

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๗๙ ล าดับท่ี ๑

๒ โครงการจัดหาอาหารให้สุนัข เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
จรจัด โครงการ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารสุนัข

ตลอดจนค่าใช้อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๗๙ ล าดับท่ี ๔

ท่ี
พ.ศ.๒๕๖๕

โครงการ/กิจกรรม

-๑๕-

พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบ กฎหมายหรือ ๘๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
แข่งขัน หนังสือส่ังการตามโครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขัน เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๘๐ ล าดับท่ี ๒

๒ โครงการแข่งขันกีฬาต้าน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าเตรียมสนาม 150,000 อบต. ส านักปลัด
ยาเสพติด แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ
ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๘๐ ล าดับท่ี ๓

๓ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าเตรียมสนาม ๒๕๐,๐๐๐ อ าเภอดอนสัก ส านักปลัด
ท้องถ่ินสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก แข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี

สนาม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายโครงการ
ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้า ๘๐ ล าดับท่ี ๑

โครงการ/กิจกรรมท่ี
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

-๑๖-
แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
    ๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการพัฒนา ๑๐๐,๐๐๐ ขนอม ส านักปลัด
บุคลากรของ อบต. ศักยภาพบุคลากรของ อบต. เช่น ค่าท่ีพัก ค่าเช่า หรืออ่ืนๆ

รถทัวร์ปรับอากาศ ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้ายโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่า
อาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าสถานท่ีในฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรมและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐)เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑ หน้าท่ี ๕

๒ โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพิธี เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับท่ีท าการอ าเภอดอนสัก ๖๐,๐๐๐ อ าเภอดอนสัก ส านักปลัด
ศาสนพิธี งานพิธีท่ีส าคัญ งาน เพ่ือด าเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี ศาสนพิธี งานพิธี
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่ีส าคัญ งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินอ าเภอ
อ าเภอดอนสัก ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าท่ี ๙๐ ล าดับท่ี ๑๐

-๑๗-

พ.ศ.๒๕๖๕

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการป้องกันและบรรเทา เพ่ือจ่ายเป็นค่าบรรเทาสาธารณภัย เช่น อุทกภัย ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
สาธารณภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการ

ต้ังงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.
๒๕๔๓ และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส่ังการท่ี
เก่ียวข้อง

๒ โครงการป้องกันและลดอุบัติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินกิจกรรมรณรงค์การป้องกัน ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
เหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ

เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ตาม
โครงการท่ี อบต.ดอนสักและหนังสือส่ังการก าหนด

๓ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน ๔๐,๐๐๐ อ าเภอ ส านักปลัด
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ(สถานท่ีกลาง)
ของ อปท.ระดับอ าเภอ เป็นค่าใช้จ่ายจัดหาเจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์ วัสดุ

อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค

พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม

บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๖

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-๑๘-
แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๒ การส่งเสริมการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๔ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   ๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
ประเพณีสงกรานต์ โครงการ ค่าจัดสถานท่ี ค่าพิธีทางศาสนา และค่าใช้

จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องฯลฯท่ีระเบียบ กฎหมายหรือ
หนังสือส่ังการให้สามารถเบิกจ่ายได้
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าท่ี ๙๔ ล าดับท่ี ๑

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-๑๙-

บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎร์ธานี ๕ ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอบรมป้องกันและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมหรือฝึก ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมตามโครงการท่ี อบต.ดอนสักก าหนด เช่น

ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสัมนาคุณ
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีระเบียบ กฎหมาย
หรือหนังสือส่ังการให้สามารถเบิกจ่ายได้
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง
พ.ศ. ๒๕๗๐) หน้าท่ี ๙๔ ล าดับท่ี ๑

-๒๐-

บัญชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕ พ.ศ.๒๕๖๖

แบบ ผด. ๐๒



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑๒ ๓๕.๒๙ ๑๘,๐๒๔,๐๐๐ ๔๒.๙๑ กองช่าง

รวม ๑๒ ๓๕.๒๙ ๑๘,๐๒๔,๐๐๐ ๔๒.๙๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ แผนงานการศึกษา ๓ ๘.๘๒ ๒,๔๓๔,๒๕๐ ๕.๗๙ ส านักปลัด
๒.๒ แผนงานเกษตร ๑ ๒.๙๔ ๑๐,๐๐๐ ๐.๐๒ ส านักปลัด
๒.๓ แผนงานงบกลาง ๓ ๘.๘๒ ๑๐,๔๐๐,๔๐๐ ๒๔.๗๖ ส านักปลัด
๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓ ๘.๘๒ ๑๒๒,๖๕๐ ๐.๒๙ ส านักปลัด
๒.๕ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๕.๘๘ ๖๐,๐๐๐ ๐.๑๔ ส านักปลัด
๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓ ๘.๘๒ ๔๘๐,๐๐๐ ๑.๑๔ ส านักปลัด

รวม ๑๕ ๔๔.๑๑ ๑๓,๕๐๗,๓๐๐ ๓๒.๑๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการท่องเท่ียว และทรัพยากรธรรมชาติ
๓.๑ แผนงานสาธารณสุข ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

รวม ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
๔.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๒ ๕.๘๘ ๑๖๐,๐๐๐ ๐.๓๘ ส านักปลัด/กองคลัง

รวม ๒ ๕.๘๘ ๑๖๐,๐๐๐ ๐.๓๘

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

 -๓-

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก

แบบ ผด. ๐๑



ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จ านวนโครงการท่ี

ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จ านวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ท้ังหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
    ๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๘.๘๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๒๓ ส านักปลัด

รวม ๓ ๘.๘๒ ๑๐๐,๐๐๐ ๐.๒๓
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   ๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๒.๙๔ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๗

รวม ๑ ๒.๙๔ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๗
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
   ๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ ๒.๙๔ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๔ ส านักปลัด

รวม ๑ ๒.๙๔ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๔
รวมโครงการและงบประมาณท้ังหมด ๓๔ ๙๙.๙๘ ๓๑,๘๔๑,๓๐๐ ๗๕.๗๙

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีต้ังไว้ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ได้เงินอุดหนุน ๙,๗๕๗,๔๐๐ บาท)
รายจ่ายในการบริหารซ่ึงไม่ได้น ามาแยกยุทธศาสตร์ดังน้ี
(1)เงินเดือนและค่าจ้างประจ า/ค่าจ้างช่ัวคราว ๑๓,๐๑๘,๘๖๐ บาท
(2)ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ๕,๑๑๗,๘๓๐ บาท
(3)ค่าสาธารณูปโภค ๓๕๖,๙๓๐ บาท
(4)ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๕)ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๖)งบกลาง ๑,๓๐๒,๔๘๐ บาท
รวมรายจ่ายในการบริหารซ่ึงไม่ได้น ามาแยกยุทธศาสตร์ ๑๙,๙๑๖,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๔๑ 

 -๔-
แบบ ผด. ๐๑


