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คำนำ 

  แผนการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ประจำป พ.ศ.๒๕6๔ ฉบับนี้มิใชเปน
การจัดทำแผนพัฒนา แตเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน/โครงการ กิจกรรมท่ีจะดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ และเพ่ือใหโครงการมีความสมบูรณและชัดเจนยิ่งข้ึน โครงการท่ีปรากฏใน
แผนดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ประจำป พ.ศ. ๒๕6๔ คงจะสามารถแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้อาจมีปญหาเรงดวนเก่ียวกับความเดือดรอน
ของประชาชนหรือเพ่ือเปนการแกปญหาเฉพาะหนา ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเพ่ิมเติมหรือแกไขโครงการ
ในแผนการดำเนินงาน เพ่ือดำเนินการจัดทำงบประมาณตอไป 

  องคการบริหารสวนตำบลสะนอ หวังเปนอยางยิง่วาแผนการดำเนินงานประจำป พ.ศ.๒๕6๔
ฉบับนี้ จะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพ และสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ินได 
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                องคการบริหารสวนตำบลสะนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

สารบัญ 
           
          หนา 
สวนท่ี 1  บทนำ   

- บทนำ        1 
- วัตถุประสงคของแผนดำเนินงาน     1 

- ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน     1 

- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน    2 

- ประโยชนของแผนการดำเนินงาน     2 

- แผนผังการจัดทำรางแผนดำเนินงาน     3  
  

สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  5-6 

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)   7-18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 1 
บทนำ 

 
 
 
 
 

 



   

 

1 

บทนำ 

บทนำ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.25๖1) ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผนพัฒนา
ทองถ่ิน และแผนการดำเนินงาน  

แผนการดำเนินงาน เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนดำเนินงาน 
(Action Plan) จัดทำหลังจากท่ีไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียด
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน ของแผนงาน/โครงการ ท่ีจะดำเนินการจริง เปนการรวบรวมขอมูล
จากทุกหนวยงานท่ีเขามาดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ และเปนเครื่องมือสำคัญใน
การบริหารของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสะนอ เพ่ือควบคุมการดำเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล 

วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
 1. เพ่ือทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ท่ีจะดำเนินการจริงท้ังหมด
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลสะนอ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 
 2. เพ่ือใหการดำเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 3. เพ่ือใหเกิดการประสานและบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
 4. เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเม่ือถึงสิ้นปงบประมาณ 

ข้ันตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.25๖๑) ขอ 4 ไดกำหนดใหจัดทำแผนการดำเนินงานตามขอ 26 และ ขอ 27 วา
การจัดทำแผนการดำเนินงานใหดำเนินการตามระเบียบโดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี้   
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ี แลวจัดทำรางแผนดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน    
 2.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน ประกาศ
เปนแผนการดำเนินงานท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน    
 3.แผนการดำเนินงานใหจัดทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น โดยการขยายเวลาการจัดทำและแกไขแผนดำเนินงานเปนอำนาจของ
ผูบริหารทองถ่ิน   
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ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
 1) เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหาร
สวนตำบล ประจำปงบประมาณนั้นๆ  
 2) ทำใหองคการบริหารสวนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของ
โครงการ 
 3) ทำใหมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานในพ้ืนท่ี และการจำแนกรายละเอียดตางๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนดำเนนิงาน 
 4) ทำใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปงบประมาณ มีความสะดวกสามารถตรวจสอบไดงายข้ึน 
 5) ทำใหการใชจายงบประมาณเปนไปดวยความประหยดั ถูกตอง และเปนระเบียบแบบแผน 
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แผนผังการจัดทำแผนดำเนินงาน 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

            
            
            
            

     
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

          
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 

จดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 

หน่วยงานอ่ืน 

 

จดัทาํรา่งแผนการดาํเนินงาน 

 

เสนอรา่งแผนการดาํเนินงาน 

 

พิจารณารา่งแผนการดาํเนินงาน 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศใชแ้ผน 

 



   

 

 
 
 
 

สวนที่ 2 
บัญชสีรปุจำนวนโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔ 

องคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
*********************** 

 
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

จำนวน
โครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

 
จำนวนงบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด 

 
หนวยดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน 

1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

1.2 แผนงานการเกษตร 

 

1 

2 

 

1.47 
2.94 

 

 

50,000.00 

110,000.00 
 

 

0.22 

0.48 
 

 

- สำนักปลัด 

รวม 3 4.41 160,000.00 0.69  

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 

2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.6 แผนงานงบกลาง 

 
6 
5 
4 
9 
7 
3 

 
8.82 
7.35 
5.88 

13.23 
10.29 
4.41 

 
2,986,058.00 

310,000.00 
430,000.00 
570,000.00 
695,000.00 

6,101,230.00 

 
12.90 
1.34 
1.86 
2.46 
3.00 

26.36 
 

 
- สำนักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 

รวม 34 50.00 11,092,288.00 47.93  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว 

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

4 
 

5.88 
 

3,160,000.00 
 

13.65 

 

- กองการศึกษา 

- กองชาง 

 4 5.88 3,160,000.00 13.65  

แบบ ผด.01
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ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
จำนวน

โครงการท่ี
ดำเนินการ 

คิดเปนรอยละ
ของโครงการ

ท้ังหมด 

 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละ

ของงบประมาณ
ท้ังหมด 

 

หนวย
ดำเนินการ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
6 
3 

 
8.82 
4.41 

 
1,120,000.00 

70,000.00 

 
4.84 
0.30 

 
- สำนักปลัด 
- กองคลัง 

รวม 9 13.23 1,190,000.00 5.14  

5. ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
7 
1 

 
10.29 
1.47 

 
6,301,500.00 

180,000.00 

 
27.23 
0.77 

 
- กองชาง 
- กองชาง 

 
รวม 8 11.76 6,481,500.00 28.00  

6. ยุทธศาสตรพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 
7 
1 

 
1.47 

10.29 
1.47 

 
100,000.00 
700,000.00 

20,000.00 

 
0.43 
3.02 
0.09 

 
- สำนักปลัด 
- กองการศึกษา 
- กองชาง 

รวม 9 13.23 820,000.00 3.54  

7. ยุทธศาสตรพัฒนาสงเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข 

7.1 แนวทางสงเสริม สนับสนนุกิจกรรมดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

 
1 

 
1.47 

 
240,000.00 

 
1.04 

 
- สำนักปลัด 

รวม 1 1.47 240,000.00 1.04  

รวมท้ังหมด 68 100 23,143,788.00 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ 256๔ 

องคการบริหารสวนตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปตตานี 
******************************* 

 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 
 1.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกทักษะอาชีพ
ใหกับประชาชน 

เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะอาชีพ
ใหกับประชาชน 

50,000 บาท กลุมอาชีพ 
ในตำบล 

สำนักปลดั             

1.2 แผนงานการเกษตร 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริม
การเกษตรเพ่ือเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือเปนการสงเสรมิการเกษตร
เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง 

80,000 บาท กลุมอาชีพ 
การเกษตร 

สำนักปลดั             

2 โครงการสงเสริมการผลิต
ปุยน้ำหมักชีวภาพ 

เพ่ือเปนการสงเสรมิให
ประชาชนผลติปุยน้ำหมัก
ชีวภาพแทนปุยเคม ี

30,000 บาท กลุมอาชีพ 
การเกษตร 

สำนักปลดั             

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

1 โครงการสงเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตำบลสะนอ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนตำบลสะนอ 

100,000 บาท ศูนยพัฒนาเด็ก 
ในตำบล 

กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.0๒
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2  โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน
และคาจดัการเรียนการสอน
ใหกับเด็กนักเรยีน ศพด. 

710,260 บาท ศูนยพัฒนาเด็ก 
ในตำบล 

กอง
การศึกษา 

            

3 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ใหแกโรงเรยีนใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสรมิ(นม) 
ใหเด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ.ใน
พ้ืนท่ี 

636,178 บาท โรงเรียน สพฐ. 
ในตำบล 

 

กอง
การศึกษา 

            

4 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

เพ่ือจายเปนคาอาหารเสรมิ(นม) 
ใหเด็กนักเรยีนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

191,620 บาท ศูนยพัฒนาเด็ก 
ในตำบล 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกโรงเรยีนใน
พ้ืนท่ี 

เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน
ใหเด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ.ใน
พ้ืนท่ี 

1,328,000 บาท โรงเรียน สพฐ. 
ในตำบล 

 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสงเสริมและเฝา
ระวังภาวะโภชนาการใน
เด็กกอนวัยเรยีน 

เพ่ือเปนการเฝาระวังและแกไข
ภาวะโภชนาการในเด็กกอนวัย
เรียน 

20,000 บาท ศูนยพัฒนาเด็ก 
ในตำบล 

กอง
การศึกษา 

            

 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาไขเลือดออก 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาไขเลือดออก 

100,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

2 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาโรคมือเทา
ปาก 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาโรคมือเทาปาก 
 
 

50,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ปองกันโรคติดตอตางๆ 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการรณรงคและปองกัน
โรคตดิตอตางๆ 

50,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

4 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการมีเพศ 
สัมพันธกอนวัยอันควร 
และการตั้งครรภในวัยรุน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาการมีเพศ สมัพันธกอนวัย
อันควร 

100,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

5 โครงการสงเสริมและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการสงเสริมและปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

10,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

 

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 

200,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

2 โครงการสงเสริมวัน
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการสงเสริมวันผูสูงอาย ุ

100,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

3 โครงการหวงใยใสใจ
สุขอนามัยผูสูงอายุ และผู 
พิการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการหวงใยใสใจสุขอนามัย
ผูสูงอายุ และผู พิการ 

80,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต ผูดอยโอกาสและเด็ก
กำพราในตำบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผูดอยโอกาสและเด็กกำพราใน
ตำบล 

50,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             
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2.4 แผนงานการสรางความเขมแข็งชองชุมชน 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชนและเวทีประชาคม
หมูบาน/ตำบล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทำแผนชุมชนและเวที
ประชาคมหมูบาน/ตำบล 

50,000 บาท หมูท่ี 1 - 4 สำนักปลดั             

2 โครงการเสรมิสราง
สัมพันธภาพท่ีดรีะหวาง
สมาชิกในครอบครัว 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการเสรมิสรางสัมพันธภาพ
ท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัว 

50,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

3 โครงการปองกันและ
แกไขปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

100,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

4 โครงการพัฒนาครอบครัว
หางไกลยาเสพติด 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการพัฒนาครอบครัว
หางไกลยาเสพติด 

50,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

5 โครงการเยาวชนตานภยั
ยาเสพตดิและโรคเอดส 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการเยาวชนตานภยัยาเสพ
ติดและโรคเอดส 

100,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

6 โครงการสงเสริมวันสตรี
สากล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมวันสตรสีากล 

50,000 บาท อำเภอยะรงั สำนักปลดั             

7 โครงการฝกทักษะและ
วิชาชีพสรางสรรคชีวิต
เด็กและเยาวชนตำบล  
สะนอ 

เพ่ือเปนการฝกทักษะและ
วิชาชีพสรางสรรคชีวิตเด็กและ
เยาวชนตำบล  สะนอ 

20,000 บาท เด็กและ
เยาวชนตำบล

สะนอ 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ตำบลสะนอ 

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตำบลสะนอ 

50,000 บาท สภาเด็กและ
เยาวชนตำบล  

สะนอ 

กอง
การศึกษา 
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

เยาวชนภาคฤดรูอน 
 เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอบรมคายเยาวชนภาค
ฤดูรอน 

100,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการโครงการฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

100,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการสงเสริมประเพณี
อาสูรอสรางความสามัคค ี

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการประเพณีอาสรูอสราง
ความสามัคค ี

100,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสงเสริมเมาลดิ
สัมพันธสายใยชุมชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการเมาลดิสมัพันธสายใย
ชุมชน 

100,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมฮารรีายอ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมวัฒนธรรมฮารี
รายอ 

80,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสงเสริมรอมฎอน
สัมพันธ 
 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการรอมฎอนสัมพันธ 

150,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการสงเสริมการสราง
จิตสำนึกท่ีดตีอนรับ
รอมฎอน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมการสราง
จิตสำนึกท่ีดตีอนรับรอมฎอน 

120,000 บาท ตำบลสะนอ 
 

กอง
การศึกษา 

            

7 อุดหนุนโครงการเทศกาล
ของดีเมืองยะรัง 

เพ่ืออุดหนุนตามโครงการ ของดี
เมืองยะรัง 

45,000 บาท อำเภอยะรัง 
 

กอง
การศึกษา 
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2.6 แผนงานงบกลาง 
ลำดับ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

1 สงเคราะหเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 4,405,200 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

2 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผู
พิการ 

เพ่ือจายเปนเบ้ียยังชีพผูพิการ 1,600,000 บาท  ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

3 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพ่ือจายเปนคาสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

96,030 บาท  หมูท่ี 1 - 4 สำนักปลดั             

 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเท่ียว 

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาหมูบาน 

เพ่ือจายเปนคาวัสดอุุปกรณกีฬา
หมูบาน 

40,000 บาท หมูท่ี 1 - 4 กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจดัการแขงขัน
กีฬาประชาชนตานยาเสพ
ติด 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการจดัการแขงขันกีฬา
ประชาชนตานยาเสพตดิ 

80,000 บาท ตำบลสะนอ กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุนจดัสง
นักกีฬาเพ่ือเขารวม
แขงขันในระดับตางๆ  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม 
โครงการสนับสนุนจดัสงนักกีฬา
เพ่ือเขารวมแขงขันในระดบั
ตางๆ 

50,000 บาท จังหวัดปตตานี กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการกอสรางซุมประตู
ตำบลสะนอ 

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ
แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมใน
ตำบล 

2,990,000 บาท หมูท่ี 1 
ตำบลสะนอ 

กองชาง             
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4 ยุทธศาสตรพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
 4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมสมัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการโครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
เจาหนาท่ี 

250,000 บาท ตำบลสะนอ/
สถานท่ีดูงาน 

สำนักปลดั             

2 คาใชจายประชาสมัพันธ
การดำเนินงานของ อบต. 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
ประชาสมัพันธการดำเนินงาน
ของ อบต. 

400,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

3 คาใชจายในการเลือกตั้ง เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้ง 

350,000 บาท ตำลบสะนอ สำนักปลดั             

4 โครงการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลอืประชาชนของ 
อปท.อำเภอยะรัง 

เพ่ือเปนการสนับสนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
อำเภอยะรัง 

20,000 บาท ศูนย
ปฏิบัติการ
อปท.อำเภอ

ยะรัง 

สำนักปลดั             

5 โครงการจดัทำและ
ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกร
และเพ่ือใชในการจัดเก็บภาษี 

80,000 บาท ตำบลสะนอ กองคลัง 
กองชาง 

            

6 โครงการศึกษาวิจยั 
ประเมินผลพัฒนา อบต. 

เพ่ือศึกษา วิจัย การพัฒนาตางๆ
ของอบต. 
 

20,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             
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4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบต.พบปะ
ประชาชน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอบต.พบปะประชาชน 

50,000 บาท หมูท่ี 1 - 4 สำนักปลดั             

2 โครงการจดัอบรมสราง
จิตสำนึกปองกันการ
ทุจริต ยึดหลักธรรมาภิ
บาล สรางมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการจดัอบรมสรางจติสำนึก
ปองกันการทุจริต ยึดหลักธรร
มาภิบาล สรางมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

3 โครงการประชาชนรวมใจ
ตานภัยคอรัปช่ัน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการประชาชนรวมใจตาน
ภัยคอรัปช่ัน 

10,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

 

5 ยุทธศาสตรพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 
 5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานปะดอเซ็ง-ปะจเูฮง 
บานสะนอ หมูท่ี 1 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาถนน
กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานปะดอเซ็ง-ปะจเูฮง บาน
สะนอ กวาง 4 เมตร ยาว 461 
เมตร  หนา 0.15 เมตรหรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,844 ตรม.  
หมูท่ี 1 
 
 
 

999,000 บาท หมูท่ี 1 กองชาง             

 



   

 

- 15 - 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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

ลงหินคลุก สายปตู
ตันหยง-ปอเนาะบาบอซิ 
หมูท่ี 1 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุกเบิก
ยกระดับ ลงหินคลุก สายปตู
ตันหยง-ปอเนาะบาบอซิ  กวาง 
6 เมตร ยาว 2,000 เมตร  สูง 
1 เมตรหรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
12,000 ตรม. พรอมวางทอ 
คสล. 0.80 เมตร จำนวน 3 จุด
หมูท่ี 1 

999,000 บาท หมูท่ี 1 กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
กูโบร-มัสยิดบานบือแนจื
อปอ หมูท่ี 2 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาถนน
กอสรางคสล. สายกูโบร-มัสยดิ
บานบือแนจือปอ  กวาง 4 เมตร 
ยาว 461 เมตร  หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,844 ตรม. หมูท่ี 2 

999,000 บาท หมูท่ี 2 กองชาง             

4 โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสามแยก
ยามูเฉลิม-ยามเูซ็ง หมูท่ี 
2 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสราง
ทอลอดเหลีย่มคอนกรตีเสริม
เหล็กถนนสายสามแยกยามู
เฉลิม-ยามูเซ็ง กวาง 2.4 เมตร 
ลึก 1.6 เมตร ยาว 9 เมตร 
ชนิดชองเดียว หมูท่ี 2 

450,000 บาท หมูท่ี 2 กองชาง             

5 โครงการขยายไหลทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกตือปปายอ-
สามแยกบือแนจือปอ หมู
ท่ี 3 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาขยาย
ไหลทางถนนคสล.สายสาม
แยกตือปปายอ-สามแยกบือแนจื
อปอ กวาง 1.5 เมตร สูง 1.5 
เมตร ยาว 550 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไมนอยกวา 1,650 ตรม. 
 

999,000 บาท หมูท่ี 3 กองชาง             
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ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเหล็ก สาย
มัสยดิฆาเราะ-บานเลาะ
เปาะนิ หมูท่ี 4 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสราง
ถนนคสล. สายมสัยิดฆาเราะ-
บานเลาะ กวาง 3 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 455 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,365 
ตารางเมตร 

955,500 บาท หมูท่ี 4 กองชาง             

7 โครงการกอสรางคูระบาย
น้ำคอนกรีต สายมัสยิดฆา
เราะ – ทุงนา หมูท่ี 4 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมากอสราง
คูระบายน้ำคอนกรีต สาย
มัสยดิฆาเราะ – ทุงนา  กวาง 
0.70 เมตร ลกึ 0.60 เมตร 
ยาว 160 เมตร และวางทอ 
คสล.ขนาด 0.60 เมตร ยาว 
320 เมตร 

900,000 บาท หมูท่ี 4 กองชาง             

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน                  
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ออกแบบแปลน เพ่ือจายคาออกแบบแปลน
เพ่ือใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง 

180,000 บาท  สำนักงาน 
อบต. 

กองชาง 
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6 ยุทธศาสตรพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน    
สองขางทางในตำบล     

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน    
สองขางทางในตำบล     

100,000 บาท หมูท่ี 1 - 4 สำนักปลดั             

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

100,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

2 โครงการปฏิบัติงานกูชีพ-
กูภัย(หนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน) 

เพ่ือจายเปนคาปฏิบัติงานกูชีพ-
กูภัย(หนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉิน) 

300,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

3 โครงการฝกอบรม
เจาหนาท่ีกูชีพ-กูภัย 

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรม
เจาหนาท่ีกูชีพ-กูภยั 

50,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

4 โครงการฝกอบรมสมาชิก 
อปพร. 

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมสมาชิก 
อปพร. 

100,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

5 จัดซื้อเครื่องแตงกาย ชุด 
กูชีพ กูภัย 

เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องแตงกายให
เจาหนาท่ีกูชีพกูภัยตำบล สะนอ 

50,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

6 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจำองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

80,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

 



   

 

- 18 - 

 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ดำเนินการ 
หนวย

ดำเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

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 โครงการรณรงค ปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการรณรงค ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล 

20,000 บาท ตำบลสะนอ สำนักปลดั             

 

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมใหความรู
การบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอบรมใหความรูการ
บริหารจดัการขยะในครัวเรือน 

20,000 บาท หมูท่ี 1 กองชาง             

 7. ยุทธศาสตรพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ดำเนินการ 

หนวย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ     

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม
โครงการรักษาความปลอดภยั
สถานท่ีราชการ     

240,000 บาท สถานท่ี
ราชการใน

ตำบล 

สำนักปลดั             
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