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ค าน า 

  แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ฉบับนี้มิใช่เป็น
การจัดท าแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ และเพ่ือให้โครงการมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น โครงการที่ปรากฏใน
แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕65 คงจะสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้อาจมีปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานเพ่ิมเติมหรือแก้ไขโครงการ
ในแผนการด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการจัดท างบประมาณต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕65
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ 
 
       
                          งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
                องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

สารบัญ 
           
          หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า   

- บทน า        1 
- วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินงาน     1 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน     1 
- ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน    2 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน     2 
- แผนผังการจัดท าร่างแผนด าเนินงาน     3  

  
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)  5-6 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)   7-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
 
 
 
 

 



   
 

1 

บทน า 

บทน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ (พ.ศ.25๖1) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนด าเนินงาน 
(Action Plan) จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน ของแผนงาน/โครงการ ที่จะด าเนินการจริง เป็นการรวบรวมข้อมูล
จากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ และเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหารของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 

วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เพ่ือทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ที่จะด าเนินการจริงทั้งหมด
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2. เพ่ือให้การด าเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
 3. เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
 4. เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ (พ.ศ.25๖๑) ข้อ 4 ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า
การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบโดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้   
 1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ที่ด าเนินการใน
พ้ืนที่ แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    
 2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน    
 3.แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยการขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   

  
 



   
 

2 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1) เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ  
 2) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ 
 3) ท าให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนด าเนินงาน 
 4) ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
 5) ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด ถูกต้อง และเป็นระเบียบแบบแผน 
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แผนผังการจัดท าแผนด าเนินงาน 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

            
            
            
            

     
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

          
 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

คณะกรรมการสนบัสนนุการ 
จดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

 

คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ิน 

 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 

หนว่ยงานอ่ืน 

 

จดัท ารา่งแผนการด าเนินงาน 

 

เสนอรา่งแผนการด าเนินงาน 

 

พิจารณารา่งแผนการด าเนินงาน 

 

ผูบ้รหิารทอ้งถ่ินใหค้วามเห็นชอบ 

 

ประกาศใชแ้ผน 

 



   
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรปุจ านวนโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
*********************** 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

 
หน่วยด าเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.2 แผนงานการเกษตร 

 
 

1 
2 

 
 

1.49 
2.98 

 

 
 

50,000.00 
110,000.00 

 

 
 

0.22 
0.48 

 

 
- ส านักปลัด 

รวม 3 4.47 160,000.00 0.70  

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.6 แผนงานงบกลาง 

 
6 
5 
4 
7 
8 
3 

 
8.95 
7.46 
5.97 

13.23 
10.44 
4.47 

 
3,061,194.00 

310,000.00 
430,000.00 
470,000.00 
795,000.00 

6,466,386.00 

 
13.46 
1.36 
1.89 
2.06 
3.49 

28.43 
 

 
- ส านักปลัด 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 

รวม 33 49.25 11,532,580.00 47.93  

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
7 
1 

 
13.23 
1.49 

 
8,398,000.00 

180,000.00 

 
36.93 
0.79 

 
- กองช่าง 
- กองช่าง 

รวม 8 10.44 8,578,000.00 37.72  

แบบ ผด.01
 //111

01 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 
จ านวนงบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

 
หน่วย

ด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
3 

 
4.47 

 
170,000.00 

 
0.75 

 
- กองการศึกษา 
 

 3 4.47 170,000.00 0.75  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
6 
4 

 
8.94 
5.97 

 
1,120,000.00 

120,000.00 

 
4.92 
0.52 

 
- ส านักปลัด 
- กองคลัง 

รวม 10 13.23 1,240,000.00 5.45  

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
1 
7 
1 

 
1.49 

13.23 
1.49 

 
100,000.00 
700,000.00 

20,000.00 

 
0.43 
3.07 
0.09 

 
- ส านักปลัด 
- กองการศึกษา 
- กองช่าง 

รวม 9 13.43 820,000.00 3.60  

7. ยุทธศาสตร์พัฒนาส่งเสริมการรักษาความม่ันคงและเสริมสร้างสันติสุข 
7.1 แนวทางส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 
1 

 
1.49 

 
240,000.00 

 
1.05 

 
- ส านักปลัด 

รวม 1 1.49 240,000.00 1.05  
รวมทั้งหมด 67 100 22,740,580.00 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 
******************************* 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการฝึกทักษะอาชีพ

ให้กับประชาชน 
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะอาชีพ
ให้กับประชาชน 

50,000 บาท กลุ่มอาชีพ 
ในต าบล 

ส านักปลดั             

1.2 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการส่งเสริม

การเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการเกษตร
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง 

80,000 บาท กลุ่มอาชีพ 
การเกษตร 

ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ประชาชนผลติปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพแทนปุ๋ยเคม ี

30,000 บาท กลุ่มอาชีพ 
การเกษตร 

ส านักปลดั             

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
 2.1 แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กและ
เยาวชนต าบลสะนอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และเยาวชนต าบลสะนอ 

100,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ในต าบล 

กอง
การศึกษา 

            

 

แบบ ผด.0๒
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ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
และค่าจดัการเรียนการสอน
ให้กับเด็กนักเรยีน ศพด. 

732,150 บาท ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ในต าบล 

กอง
การศึกษา 

            

3 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่โรงเรียนใน
พื้นที ่

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารเสรมิ(นม) 
ให้เด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที ่

653,424 บาท โรงเรียน สพฐ. 
ในต าบล 

 

กอง
การศึกษา 

            

4 สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพ้ืนท่ี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ(นม) 
ให้เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

191,620 บาท ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ในต าบล 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีนใน
พื้นที ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ให้เด็กนักเรยีนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นที ่

1,364,000 บาท โรงเรียน สพฐ. 
ในต าบล 

 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการส่งเสริมและเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการใน
เด็กก่อนวัยเรยีน 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแกไ้ข
ภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัย
เรียน 

20,000 บาท ศูนย์พัฒนาเด็ก 
ในต าบล 

กอง
การศึกษา 

            

 

2.2 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไขเ้ลือดออก 

100,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคมือเท้า
ปาก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคมือเท้าปาก 
 
 

50,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคตดิต่อต่างๆ 

50,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

4 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการมีเพศ 
สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศ สมัพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

100,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

10,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

 
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

200,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

2 โครงการส่งเสริมวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตาม 
โครงการส่งเสริมวันผูสู้งอาย ุ

100,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

3 โครงการห่วงใยใส่ใจ
สุขอนามัยผู้สูงอายุ และผู้ 
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขอนามัย
ผู้สูงอายุ และผู้ พิการ 

80,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

4 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและเด็ก
ก าพร้าในต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้ด้อยโอกาสและเด็กก าพร้าใน
ต าบล 

50,000 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             
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2.4 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการเสรมิสร้าง

สัมพันธภาพที่ดรีะหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเสรมิสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

100,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และบุคคลในครอบครัว 

100,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

3 โครงการพัฒนาครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติด 

50,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

4 โครงการเยาวชนต้านภยั
ยาเสพตดิและโรคเอดส ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเยาวชนต้านภยัยาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

100,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

5 โครงการส่งเสริมวันสตรี
สากล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมวันสตรสีากล 

50,000 บาท อ าเภอยะรัง ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกทักษะและ
วิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิต
เด็กและเยาวชนต าบล  
สะนอ 
 

เพื่อเป็นการฝึกทักษะและ
วิชาชีพสร้างสรรค์ชีวิตเด็กและ
เยาวชนต าบล  สะนอ 

20,000 บาท เด็กและ
เยาวชนต าบล

สะนอ 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลสะนอ 
 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลสะนอ 

50,000 บาท สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล  

สะนอ 

กอง
การศึกษา 
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2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการฝึกอบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการโครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

100,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการส่งเสริมประเพณี
อาสูรอสร้างความสามัคค ี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประเพณีอาสรูอสร้าง
ความสามัคค ี

100,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการส่งเสริมเมาลดิ
สัมพันธ์สายใยชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเมาลดิสมัพันธ์สายใย
ชุมชน 

100,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

4 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมฮารรีายอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมฮารี
รายอ 

80,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการส่งเสริมรอมฎอน
สัมพันธ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ 

150,000 บาท มัสยดิในพ้ืนท่ี 
 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกท่ีดตี้อนรับ
รอมฎอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกท่ีดตี้อนรับรอมฎอน 

120,000 บาท ต าบลสะนอ 
 

กอง
การศึกษา 

            

7 อุดหนุนโครงการเทศกาล
ของดีเมืองยะรัง 

เพื่ออุดหนุนตามโครงการ ของดี
เมืองยะรัง 

45,000 บาท อ าเภอยะรัง 
 

กอง
การศึกษา 

            

8 โครงการอบรมค่าย
เยาวชนภาคฤดรู้อน 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อน 

100,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             
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2.6 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ 4,324,800 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้พิการ 2,044,800 บาท  ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

3 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

96,786 บาท  หมู่ที่ 1 - 4 ส านักปลดั             
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3 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการวางท่อระบายน้ า 

สายทุ่งนาโตะ๊มิง - กูโบร์
หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ า ขนาดท่อศูนย์กลาง 1 
เมตร ยาว 195 เมตร       
พร้อมบ่อพัก 21 จุด  สายทุ่งนา
โต๊ะมิง - กูโบร์  หมู่ที่ 1 

1,120,000 
บาท 

หมู่ที่ 1 กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านจูมิ - กุโบร์  
หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถนน
ก่อสร้างคสล. กว้าง ๘ เมตร 
ยาว ๑๖๖ เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
 1,๓๒๘ ตรม.  
สายบ้านจมูิ - กุโบร์  
หมู่ที ่2 

999,000 บาท หมู่ที่ ๒ กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านยาลีเปาะจิ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถนน
ก่อสร้างคสล. กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒๒๕ เมตร  หนา 0.15 
เมตรหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
1,๓๕๐ ตรม. 
สายบ้านยาลีเปาะจิ หมู่ที ่2 

999,000 บาท หมู่ที่ 2 กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนสายสามแยก
ยามูเฉลิม-ยามูเซ็ง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาก่อสร้าง
ท่อลอดเหลีย่มคอนกรตีเสริม
เหล็กถนนสายสามแยกยามู
เฉลิม-ยามูเซ็ง กว้าง 2.4 เมตร 
ลึก 1.6 เมตร ยาว 9 เมตร 
ชนิดช่องเดียว หมู่ท่ี 2 
 

450,000 บาท หมู่ที่ 2 กองช่าง             
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ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการวางท่อระบายน้ า 
สายอาคารอเนกประสงค์ 
– สามแยกทุ่งนาตือป ี
ปายอ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ า ขนาดท่อศูนย์กลาง 1 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร       
พร้อมบ่อพัก 21 จุด  สาย
อาคารอเนกประสงค์ – สามแยก
ทุ่งนาตือปีปายอ หมู่ที่ 3 

๑,๑๕๘,000 
บาท 

หมู่ที่ 3 กองช่าง             

๖ โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีต สายสาม
แยกตือปีปายอ - สาม
แยกบือแนจือปอ  
หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา ขยาย
ไหล่ทาง ขนาดสูง 0.15 เมตร
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 450 
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
675 ตรม.สายสามแยกตือป ี
ปายอ - สามแยกบือแนจือปอ  
หมู่ที่ 3 

๙๙๙,000 บาท หมู่ที่ 3 กองช่าง             

7 โครงการเสรมิผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายบ้านต้นทเุรียน - บ้าน
คางา  
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาเสรมิผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี กว้าง 5 
เมตร หนาเฉลีย่ ๐.๐5 เมตร 
ยาว ๙50 เมตร หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔,75๐ ตรม. 
สายบ้านต้นทเุรียน - บ้านคางา  
หมู่ที่ ๔ 
 

2,673,000 
บาท 

หมู่ที่ 4 กองช่าง             

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน                  
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 เพื่อจ่ายค่าออกแบบแปลน

เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
180,000 บาท  ส านักงาน 

อบต. 
กองช่าง 
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4 ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์

กีฬาหมู่บ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน 

40,000 บาท หมู่ที่ 1 - 4 กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาประชาชนต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประชาชนต้านยาเสพตดิ 

80,000 บาท ต าบลสะนอ กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการสนับสนุนจดัส่ง
นักกีฬาเพื่อเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการสนับสนุนจดัส่งนักกีฬา
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดบั
ต่างๆ 

50,000 บาท จังหวัดปัตตาน ี กอง
การศึกษา 

            

 
5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการโครงการอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

250,000 บาท ต าบลสะนอ/
สถานท่ีดูงาน 

ส านักปลดั             

2 ค่าใช้จ่ายประชาสมัพันธ์
การด าเนินงานของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน
ของ อบต. 

400,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 
 

350,000 บาท ต าลบสะนอ ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  4 โครงการสนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท.อ าเภอยะรัง 

เพื่อเป็นการสนบัสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 
อ าเภอยะรัง 

20,000 บาท ศูนย์
ปฏิบัติการ
อปท.อ าเภอ
ยะรัง 

ส านักปลดั             

  5 โครงการจดัท าและ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี

เพื่อเพ่ิมศักยภาพขององค์กร
และเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษ ี

80,000 บาท ต าบลสะนอ กองคลัง 
กองช่าง 

            

  6 โครงการศึกษาวิจยั 
ประเมินผลพัฒนา อบต. 

เพื่อศึกษา วิจัย การพัฒนาต่างๆ
ของอบต. 
 

20,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบต.พบปะประชาชน 

50,000 บาท หมู่ที่ 1 - 4 ส านักปลดั             

2 โครงการจดัอบรมสร้าง
จิตส านึกป้องกันการ
ทุจริต ยึดหลักธรรมาภิ
บาล สร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจดัอบรมสร้างจติส านึก
ป้องกันการทุจริต ยึดหลักธรร
มาภิบาล สรา้งมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

10,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

3 โครงการประชาชนร่วมใจ
ต้านภัยคอรัปชั่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการประชาชนร่วมใจตา้น
ภัยคอรัปช่ัน 

10,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

4 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนและเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนและเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

50,000 บาท หมู่ที่ 1 - 4 ส านักปลดั             
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6 ยุทธศาสตร์พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์    

สองข้างทางในต าบล     
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์    
สองข้างทางในต าบล     

100,000 บาท หมู่ที่ 1 - 4 ส านักปลดั             

6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

100,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

2 โครงการปฏิบัติงานกู้ชีพ-
กู้ภัย(หน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานกู้ชีพ-
กู้ภัย(หน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน) 

300,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

3 โครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ-กู้ภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพ-กู้ภัย 

50,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

4 โครงการฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสมาชิก 
อปพร. 

100,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

5 จัดซื้อเครื่องแต่งกาย ชุด 
กู้ชีพ กู้ภัย 

เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องแต่งกายให้
เจ้าหน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัยต าบล สะนอ 

50,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

6 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

80,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             
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ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการรณรงค์ ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

20,000 บาท ต าบลสะนอ ส านักปลดั             

 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอบรมให้ความรู้
การบริหารจัดการขยะใน
ครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมให้ความรู้การ
บริหารจดัการขยะในครัวเรือน 

20,000 บาท หมู่ที่ 1 กองช่าง             

 7. ยุทธศาสตร์พัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที ่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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     
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรักษาความปลอดภยั
สถานท่ีราชการ     

240,000 บาท สถานท่ี
ราชการใน

ต าบล 

ส านักปลดั             
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