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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.๒๕๖๕ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก จึงเป็นเอกสำรที่
รวบรวมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ด ำเนินกำรภำยใต้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ 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.๒๕๖๕ เพ่ือให้แนวทำงในกำรด ำเนินงำนมีควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติมำกขึ้น รวมทั้งได้ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมโครงกำร/
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.๒๕๖๕ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงำนอื่นๆท่ีด ำเนินกำรในพื้นที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 2  จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจำกรวบรวมข้อมูลต่ำงๆที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสักจะจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนโดยน ำข้อมูลมำจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
ขั้นตอนที่ 3  กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
  หลังจำกจัดท ำร่ำงแผนกำรกำรด ำเนินงำนเสร็จแล้ว คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน โดยให้ปิดประกำศในแผน
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. ๒๕๖๕ 
**************************************** 

  ด้วยคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ตำมค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
ที่ ๓๖๖ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก       ลงวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๒ 
ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๙ ตุลำคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น 

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย          ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ , ๒๗ ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

    ประกำศ  ณ   วันที่  ๒๙  เดอืน  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

       

                             (นำยสุเมธ  สงสุวรรณ) 
             ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบัติหน้ำที่ 

           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนสัก 
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บัญชีครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางและศูนย์รวมโลจิสติก(logistics)ภาคใต้ตอนบน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎรธ์านี ๓ การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
๑. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการก่อสร้างอาคารส านัก ก่อสร้างอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ๙,๐๐๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
งาน อบต.ดอนสัก ดอนสัก เปน็อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้นขนาด

กวา้ง ๑๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร พื้นที่อาคาร ๗๖๐
ตารางเมตร  
 พกิัดโครงการ ๙.๒๗๓๕๘๖ , ๙๙.๗๑๑๓๐๐
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการ อบต.
ดอนสัก

๒ โครงการรังวดัตรวจสอบแนว การรังวดัตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะและออก ๕,๐๐๐ อบต. กองช่าง
เขตที่สาธารณะประโยชน์ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง

โครงการ/กิจกรรม

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสัก

พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

-๖-

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่

บญัชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎรธ์านี ๕ ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
    ๒.๑ แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เปน็ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บา้น ๑๙๙,๓๗๕ ศพด. ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา ศพด. นางก า โดยใช้สถิติเด็กนักเรียน ณ วนัที่ ๑๐ บา้นนางก า
บา้นนางก า มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๗๐๐ 
(๒)ค่าอาหารกลางวนัจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคน
ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๔๕ วนั
(๓)ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๔)ค่าอุปกณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๕)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
(๖)ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนอัตราละคนละ ๔๓๐
บาท เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง
พ.ศ. ๒๕๖๕) หน้า ๖๖ ล าดับที่ ๒

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕

-๗-

บญัชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสัก

พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๑ แผนงานการศึกษา
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เปน็ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บา้น ๒๖๓,๑๗๕ ศพด. ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา ศพด. หว้ยเสีด โดยใช้สถิติเด็กนักเรียน ณ วนัที่ ๑๐ บา้นหว้ยเสียด
บา้นหว้ยเสียด มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังนี้

(๑)ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ ๑,๗๐๐ 
(๒)ค่าอาหารกลางวนัจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคน
ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๔๕ วนั
(๓)ค่าหนังสือเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๔)ค่าอุปกณ์การเรียนอัตราคนละ ๒๐๐ บาท
(๕)ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนอัตราคนละ ๓๐๐ บาท
(๖)ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนอัตราละคนละ ๔๓๐
บาท

๓ โครงการอุดหนุนค่าอาหาร เพอืจ่ายเปน็เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัใหเ้ด็ก ๑,๙๐๒,๖๐๐ โรงเรียน ส านักปลัด
กลางวนัโรงเรียน สพฐ. นักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.ดอนสัก จ านวน สพฐ.

๔๕๔ คนจากสถิติจ านวนนักเรียน ณ วนัที่ ๑๐
มิ.ย. ๒๕๖๔ โดยจัดสรร ๑๐๐ % อัตราคนละ
๒๐ บาท จ านวน ๒๐๐ วนั

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

-๘-

ที่

แบบ ผด. ๐๒



    ๒. ๒ แผนงานเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายการด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
พระเกียรติฯ เฉลิมพระเกียรติฯในวนัส าคัญของทางราชการ

เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหารวา่งและน้ าด่ืม ค่าใช้
จ่ายในการจัดเตรียมพธิี

ที่
พ.ศ.๒๕๖๕

-๙-

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๓ แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายสวสัดิการใหแ้ก่ผู้สูงอายุที่มี ๖๐ ปบีริบรูณ์ ๘,๗๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
ที่มีคุณสมบติัครบถ้วนและได้ขึ้นทะเบยีนขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพไวก้ับ อปท.โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบนัไดส าหรับผู้สูงอายุ

๒ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พกิาร เพื่อจ่ายสวสัดิการเบี้ยความพกิารใหแ้ก่คนพกิาร ๑,๙๐๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
ที่มีสิทธติามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดที่ได้แสดงจ านง
โดยการขอขึ้นทะเบยีนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความ
พกิารไวก้ับ อปท.แล้ว โดยคนพกิารมีอายุ ๑๘ ปขีึ้น
ไปได้รับเบี้ยความพกิารคนละ ๘๐๐ บาทต่อเดือน
และคนพกิารที่มีอายุต่ ากวา่ ๑๘ ปคีนละ ๑,๐๐๐
บาทต่อเดือน

๓ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปว่ย เพื่อจ่ายเปน็เงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพใหก้ับผู้ปว่ย ๙๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
เอดส์ เอดส์ที่แพทย์ได้รับการรับรองวนิิฉัยแล้วและมี

ความเปน็อยู่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดอุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

-๑๐-

โครงการ/กิจกรรมที่
พ.ศ.๒๕๖๕พ.ศ.๒๕๖๔

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๔ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอบรมส่งเสริมพฒันา เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
ชีวติผู้สูงอายุ ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวทิยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็

๒ โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
แก่ประชาชน ค่าอาหาร  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 

ค่าตอบแทนวทิยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเปน็

-๑๑-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๕ แผนงานสาธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อเปน็ค่าจัดซ้ือวคัซีนปอ้งกันพษิสุนัขบา้และค่า ๔๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนัขบา้ วสัดุ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อ ฯลฯ

ที่
พ.ศ.๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม

-๑๒-

พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒



    ๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายตามระเบยีบ กฎหมายหรือ ๕๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
แข่งขัน หนังสือส่ังการตามโครงการจัดส่งกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขัน เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ

โครงการ/กิจกรรมที่
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

-๑๓-
แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎรธ์านี ๒ การส่งเสรมิการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
๔. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี
    ๔.๑ แผนงานบรหิารงานทั่วไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดกิจกรรมการเลือก เปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังผู้บริหาร สมาชิกสภา ๔๐๐,๐๐๐ ส านักงาน ส านักปลัด
ต้ัง ทอ้งถิ่น กรณีครบวาระหรือเลือกต้ังซ่อมและค่าใช้

จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ

๒ โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏบิติัการเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายด าเนินการศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน ๔๐,๐๐๐ อ าเภอ ส านักปลัด
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน การช่วยเหลือประชาชนระดับอ าเภอ(สถานที่กลาง)
ของ อปท.ระดับอ าเภอ เปน็ค่าใช้จ่ายจัดหาเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ วสัดุ

อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค

๓ โครงการอุดหนุนจัดงานรัฐพธิี เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนใหก้ับที่ท าการอ าเภอดอนสัก ๖๐,๐๐๐ อ าเภอดอนสัก ส านักปลัด
ศาสนพธิ ีงานพธิทีี่ส าคัญ งาน เพื่อด าเนินโครงการจัดงานรัฐพธิ ีศาสนพธิ ีงานพธิี
ประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น ที่ส าคัญ งานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่นอ าเภอ
อ าเภอดอนสัก ดอนสัก จังหวดัสุราษฎร์ธานี

-๑๔-

พ.ศ.๒๕๖๔

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บญัชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๕

แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎรธ์านี ๕ ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
    ๕.๑ แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการปอ้งกันและบรรเทา เพื่อจ่ายเปน็ค่าบรรเทาสาธารณภยั เช่น อุทกภยั ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
สาธารณภยั อัคคีภยั ภยัแล้ง ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์วา่ด้วยการ

ต้ังงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ อบจ. เทศบาล อบต. พ.ศ.
๒๕๔๓ และใหถ้ือปฏบิติัตามหนังสือส่ังการที่
เกี่ยวข้อง

๒ โครงการปอ้งกันและลดอุบติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าด าเนินกิจกรรมรณรงค์การปอ้งกัน ๖๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
เหตุทางถนน และลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ

เช่น เทศกาลปใีหม่ เทศกาลสงกรานต์ ตาม
โครงการที่ อบต.ดอนสักและหนังสือส่ังการก าหนด

พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม

บญัชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕

แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-๑๕-
แบบ ผด. ๐๒



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภยั คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท ในเขตสุราษฎรธ์านี ๕ ส่งเสรมิ พัฒนาคุณภาพชีวิต
๗. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด
   ๗.๑ แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอบรมปอ้งกันและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมหรือฝึก ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
แก้ไขปญัหายาเสพติด อบรมตามโครงการที่ อบต.ดอนสักก าหนด เช่น

ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าสัมนาคุณ
วทิยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ระเบยีบ กฎหมาย
หรือหนังสือส่ังการใหส้ามารถเบกิจ่ายได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนสัก
แผนด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-๑๖-

บญัชีจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด. ๐๒


