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ค าน า 

 
แผนการด าเนินงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอฉบบัน้ี  เป็นแผนการด าเนินงาน 

ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซ่ึงจะท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอ มีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน มีการประสานและ
บูรณาการการท างานกบัหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากน้ีแผนด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเม่ือส้ินปี
มีความสะดวกมากข้ึนอีกดว้ย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการด าเนินงานฉบบัน้ีจะ
เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาต าบลตนัหยงดาลอให้
บรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์การพฒันาของต าบลตนัหยงดาลอท่ีวา่ “ตนัหยงดาลอจะเป็น
ต าบลแห่งสันติสุข   ประชาชนมีชีวติอยา่งพอเพียง ยดึมัน่ในศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดี” ต่อไป 
 
         งานนโยบายและแผน 
               ส านกัปลดั อบต.ตนัหยงดาลอ 
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สารบัญ 
 
เร่ือง           หน้า 

ค าน า             ก 
สารบญั             ข 

 

ส่วนที ่๑ บทน า           
ส่วนท่ี ๑ บทน า            ๑ 
ลกัษณะของแผนด าเนินงาน          ๑ 
วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน         ๑ 
ขั้นตอนการจดัท าแผนด าเนินงาน          ๒-๓ 
ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน          ๔ 

 

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงกา/กจิกรรม  
 ๑)บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑         ๕ – ๑๑ 
 ๒)บญัชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ          ๑๒-๓๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่๑ บทน า 
 

บทน า 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (หมวด ๕ ขอ้ ๒๔-๒๗) ก าหนดให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัท าแผนการด าเนินงานใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
องคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ยงัเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณมีความชดัเจนในการปฏิบติัมากข้ึน การติดตามประเมินผล ณ ส้ินปีมีความสะดวกมากข้ึนดว้ย 
  แผนการด าเนินงาน หมายความว่า แผนการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้น 
ลกัษณะของแผนการด าเนินงาน 

๑ เป็นแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพฒันาและมีลกัษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action Plan) 
๒ เป็นแผนท่ีจดัท าหลงัจากท่ีไดจ้ดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแลว้ 
๓ เป็นแผนท่ีแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ รายะเวลาท่ีชดัเจนและแสดงถึง

การด าเนินงานจริง 
๔ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเขา้มาด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 
วตัถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการ พฒันาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
๓. เพื่อควบคุมการด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผล 
๕. เพื่อท าให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประชาชนไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนดว้ย 
 



 
 

- ๒ - 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕) และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 ขอ้ ๒๖  
  ๑. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันารวบรวมแผนงาน โครงการพฒันาองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 
  ๒. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ประกาศเป็นแผนด าเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีประกาศ 
เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ยสามสิบวนั 
 ขอ้ ๒๗ 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนัท่ีประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรั้บแจง้แผนงาน
และโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีตอ้งด าเนินการใน
พื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในปีงบประมาณนั้น 
  การขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๓ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ขยายเวลาการจัดท าและการ
แกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็น
อ านาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ินพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  

ประกาศใช ้ พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน  

คณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถ่ินพิจารณาร่าง
แผนการด าเนินงาน  

จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน  

เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

คณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

3 2 1 

ปิดประกาศภายในสิบ
ห้ า ว ั น นั บ แ ต่ ว ั น ท่ี
ประกาศ 

ปิดประกาศไวอ้ย่างน้อย
สามสิบวนั 

จดัท าเสร็จภายใน    30 
วั น นั บ แ ต่ ว ั น ท่ี ตั้ ง
งบประมาณด าเนินการ
ห รื อ ไ ด้ รั บ แ จ้ ง
แผนงาน/โครงการ 

รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา
ของ อปท. หน่วยราชการส่วนกลาง 
ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  รั ฐ วิ ส า ห กิ จ แ ล ะ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ี
ของ อปท. 



 
 

-๔- 
 

ประโยชน์ของแผนด าเนินงาน 
  ๑. ผูป้ฏิบติังานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการท างานจึงสามารถน าไป
ปฏิบติัไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  ๒. ผูบ้ริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
ด าเนินการในเขตพื้นท่ีต าบลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้สามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานตาม
กระบวนการบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ส่งผลใหป้ระชาชนไดรั้บประโยชน์จากการท างานไดม้าก
ยิง่ข้ึนดว้ย 
  ๓. ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารสามารถน าแผนปฏิบติัการไปใชใ้นการควบคุมการด าเนินงาน
ของตน ของหน่วยงานระดบักอง / ส านกั และรวมถึงระดบัต าบลให้มีการด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และน าไปติดตามประเมินผลไดอ้ยา่งสะดวก ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพต่อไป 
  ๔. ท าให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีต าบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ท าให้เกิดการท างานร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
บัญชีโครงการ / กจิกรรม / งบประมาณ 



แบบ ผด.๑

จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๑) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
   ๑.๑ สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ส านกัปลดั

รวม ๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

หน่วยด าเนินการ

๑) บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ

-๕-

ส่วนที ่๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จ านวนงบประมาณยุทธศาสตร์ / แนวทาง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๒) ด้านพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
   ๒.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ ๗ ๒๔.๑๓ ๕๓๔,๐๐๐ ๗.๒๗ ส านกัปลดั

  ๒.๒ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๕ ๑๗.๒๔ ๒๓๐,๐๐๐ ๓.๑๓ ส านกัปลดั

  ๒.๓ แผนงานงบกลาง ๓ ๑๐.๓๔ ๓,๓๘๖,๘๐๐ ๔๖.๑๒ ส านกัปลดั

  ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๖.๘๙ ๑๒๐,๐๐๐ ๑.๖๓ ส านกัปลดั

  ๒.๕ แผนงานสาธารณสุข ๒ ๖.๘๙ ๕๐,๐๐๐ ๐.๖๘ ส านกัปลดั

  ๒.๖ แผนงานการศึกษา ๑๑ ๓๔.๔๘ ๓,๐๔๑,๖๐๐ ๔๑.๓๑ ส านกัปลดั

รวม ๓๐ ๑๐๐.๐๐ ๗,๓๖๒,๔๐๐ ๑๐๐.๐๐

-๖-

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยด าเนินการจ านวนงบประมาณ



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๓) ด้านการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริม
การท่องเทีย่ว
  ๓.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนการ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐ ส านกัปลดั

ส านกัปลดั

รวม ๔ ๑๐๐.๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

-๗-

หน่วยด าเนินการจ านวนงบประมาณยุทธศาสตร์ / แนวทาง



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี
  ๔.๑ แผนงานการบริหารงานทัว่ไป ๒๙ ๗๒.๕๐ ๒,๒๓๗,๘๐๐ ๗๕.๘๑ ส านกัปลดั

กองคลงั
  ๔.๒ แผนงานการศึกษา ๓ ๗.๕๐ ๑๑๔,๐๐๐ ๓.๘๖ ส านกัปลดั

  ๔.๓ แผนงานเคหะและชุมชน ๘ ๒๐.๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๒๐.๓๒ กองช่าง

รวม ๔๐ ๑๐๐.๐๐ ๒,๙๕๑,๘๐๐ ๑๐๐.๐๐

จ านวนงบประมาณ

-๘-

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง หน่วยด าเนินการ



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๕) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒,๑๗๔,๖๐๐ ๑๐๐.๐๐ กองช่าง

รวม ๒ ๑๐๐.๐๐ ๒,๑๗๔,๖๐๐ ๑๐๐.๐๐

-๙-

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน
แผนงาน - - - - -

รวม - - - -

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

-๑๐-



จ านวนโครงการ คดิเป็นร้อยละของ คดิเป็นร้อยละของ
ทีด่ าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

๗) ด้านความมัน่คงและเสริมสร้างสันติสุข
แผนงาน - - - - -

รวม ๐ ๐.๐๐ ๐ ๑๐๐.๐๐
รวมทั้งส้ิน ๗๙ ๑๐๐ ๑๒,๙๐๘,๘๐๐ ๑๐๐

หน่วยด าเนินการ

-๑๑-

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง จ านวนงบประมาณ



-๑๑-







23.87

0.74

5.37





2.34

0.74



5.39

11.21











๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบเศษรฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน
    ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

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 ฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ อบรมให้ความรู้ดา้นอาชีพ ๒๐,๐๐๐ ตามท่ี อบต.ก าหนด ส านกัปลดั

สร้างความมัน่คงของ เสริม
ครอบครัว

๒ ฝึกอบรมอาชีพสตรีต าบล ฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพอา ๓๐,๐๐๐ อบต.ตนัหยงดาลอ ส านกัปลดั
ตนัหยงดาลอ ชีพสตรี ต.ตนัหยงดาลอ

๓ หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้ความรู้ตามหลกั ๓๐,๐๐๐ อบต.ตนัหยงดาลอ ส านกัปลดั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนต าบลตนัหยงดาลอ

-๑๒-

๒) บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

หน่วยด าเนินการสถานที่ด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผด.๒



๒. ยุทธศาสตร์ด้านพฒันาคนและสังคมให้มคุีณภาพ
๒.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 รอมฏอนสมัพนัธ์ อบรมบรรยายให้ความรู้ ๘๐,๐๐๐ หมูท่ี่ ๑ - ๕ ส านกัปลดั

๒ ส่งเสริมสนบัสนุนการ กิจกรรมอนุรักษป์ระเพณี ๕๐,๐๐๐ อ าเภอยะหร่ิง ส านกัปลดั
อนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรม วฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ทอ้งถ่ิน

๓ อาซูรอสมัพนัธ์ กิจกรรมกวนขนมอาซูรอ ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
แข่งขนัการกวนขนม

๔ เมาลิดสมัพนัธ์ จดักิจกรรมบรรยายให้ ๘๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ความรู้

๕ ฮารีรายอ กิจกรรมบนเวที ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั

๖ ก่อสร้างก าแพงร้ัวกูโบร์ สูง ๒ เมตร ยาว ๗๑ เมตร ๒๕๙,๐๐๐ หมูท่ี่ ๑ ส านกัปลดั
โตะ๊ปอนอ ม.๑

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

งบประมาณ

-๑๓-



๒.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง จดังานวนัส าคญัของสถาบนั ๑๕,๐๐๐ อ าเภอยะหร่ิง ส านกัปลดั

อ าเภอยะหร่ิง พระมหากษตัริย์
(อุดหนุนส่วนราชการ) ตามหนงัสืออ าเภอยะหร่ิง

ท่ี ปน ๐๕๑๘/๕๔๒๑
ลว.๑๙ ต.ค.๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

-๑๔-



๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

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 ตนัหยงดาลอต าบลสะอาด กิจกรรมอบรมและท าความ ๓๐,๐๐๐ ต าบล ส านกัปลดั

สะอาดมสัยดิหรือกูโบร์ ตนัหยงดาลอ
ประจ าหมูบ่า้น

๒ สานฝันวยัใสครอบครัว กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
อบอุ่น

๓ ฝึกอบรมเผยแพร่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ประชาธิปไตย

๔ เด็กและเยาวชนไทยห่าง อบรมให้ความรู้ ทศันศึกษา ๑๒๐,๐๐๐ อบต./ ส านกัปลดั
ไกลยาเสพติด ดูงาน นอกสถานท่ี

๕ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๔๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
แก่เด็กและเยาวชน

ล าดบัที่ โครงการ สถานที่ด าเนินการงบประมาณรายละเอียดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๕-



๒.๓  แผนงานกลาง

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 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ๒,๖๕๔,๘๐๐ หมูท่ี่ ๑-๕ ส านกัปลดั

ตามขั้นบนัได

๒ เบ้ียความพิการ จ่ายเบ้ียความพิการ 672,000 หมูท่ี่ ๑-๕ ส านกัปลดั

๓ เงินสมทบกองทุนหลกั อุดหนุนกองทุนหลกัประกนั ๖๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ประกนัสุขภาพ สุขภาพ
(อุดหนุนส่วนราชการ)

ล าดบัที่ งบประมาณรายละเอียดโครงการ สถานที่ด าเนินการโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๖-



๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ๘๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั

ตรวจสุขภาพ

๒ ฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอายุ ฝึกอบรมอาชีพให้กบัผู ้ ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
สูงอายุ

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๗-



๒.๕ แผนงานสาธารณสุข

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 ส่งผูติ้ดยาเสพติด จดัส่งผูติ้ดยาเสพติด ๒๐,๐๐๐ ตามท่ี อบต.ก าหนด ส านกัปลดั

เขา้รับการบ าบดัฟ้ืนฟู

๒ จดัซ้ือวสัดุวิทยาศาสตร์หรือ เป็นค่าจดัซ้ือยาก าจดัยงุลาย ๓๐,๐๐๐ หมูท่ี่ ๑-๕ ส านกัปลดั
การแพทย์ ทราบอะเบท เป็นตน้

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๑๘-



๒.๖ แผนงานการศึกษา

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 แข่งขนัทกัษะส าหรับเด็ก จดักิจกรรมแข่งขนัทกัษะ ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั

เล็ก แก่เด็ก

๒ ปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก จดักิจกรรมนิเทศให้ความรู้ ๒๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั

๓ วนัเด็กแห่งชาติ กิจกรรมบนเวที ๕๐,๐๐๐ ตามท่ี อบต.ก าหนด ส านกัปลดั

๔ สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ค่าจดัการเรียนการสอน ๑๕๔,๗๐๐ ศพด.ตือระ ส านกัปลดั
บริหารสถานศึกษา ศพด.ตนัหยงดาลอ

ศพด.ตอหลงั
๕ สนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ค่าอาหารกลางวนั ๔๔๕,๙๐๐ ส านกัปลดั

บริหารสถานศึกษา

๖ สนบัสนุนอาหารเสริมนม อาหารเสริมนม ศพด.และ ๘๓๕,๐๐๐ ศูนยเ์ด็กเล็กและ ส านกัปลดั
ศพด.และ ร.ร. โรงเรียน โรงเรียน

และงานวนัส าคญัทางศาสนา

ล าดบัที่ หน่วยด าเนินการสถานที่ด าเนินการโครงการ งบประมาณรายละเอียดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๐

-๑๙-



๒.๖ แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๗ ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง ตามแบบแปลนท่ีก าหนด ๓๐,๐๐๐ ศพด.บา้นตือระ ส านกัปลดั

รักษา

๘ ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง ตามแบบแปลนท่ีก าหนด ๓๐,๐๐๐ ศพด.บา้นตอหลงั ส านกัปลดั
รักษา

๙ ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุง ตามแบบแปลนท่ีก าหนด ๗๐,๐๐๐ ศพด.ตนัหยงดาลอ ส านกัปลดั
รักษา

๑๐ อาหารกลางวนัโรงเรียน ร.ร.บา้นตือระ ๑,๓๗๖,๐๐๐ ร.ร.ในเขต ส านกัปลดั
(อุดหนุนส่วนราชการ) ร.ร.บา้นตนัหยงดาลอ ต าบลตนัหยงดาลอ

ร.ร.บา้นยอืริง

๑๑ แข่งขนักีฬาส าหรับเด็ก จดัการแข่งขนักีฬา ๒๐,๐๐๐ อบต.ตนัหยงดาลอ ส านกัปลดั

โครงการล าดบัที่ งบประมาณรายละเอียดโครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๒๐-



๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓.๑ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

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 แข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด แข่งขนักีฬาสากลและกีฬา ๑๘๐,๐๐๐ สนามกีฬา อบต. ส านกัปลดั

พ้ืนบา้น

๒ วสัดุกีฬา จดัซ้ือ ลูกฟุตบอล วอลเลย-์ ๕๐,๐๐๐ หมูท่ี่ ๑ - ๕ ส านกัปลดั
บอล ฯลฯ

๓ ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่ง ๘๐,๐๐๐ ตามสถานท่ีต่าง ๆ ส านกัปลดั
ขนัในระดบัต่าง ๆ

๔ อุดหนุนการแข่งขนักีฬา ตามหนงัสืออ าเภอยะหร่ิง ๓๐,๐๐๐ อ าเภอยะหร่ิง ส านกัปลดั
และกรีฑายะหร่ิงสมัพนัธ์ ท่ี ปน ๐๕๑๘/๕๔๒๑

ลว.๑๙ ต.ค.๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยด าเนินการงบประมาณรายละเอียดโครงการล าดบัที่ โครงการ สถานที่ด าเนินการ

-๒๑-



๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาด้านการบริหารจัดการที่ดี
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป อบรมสมัมนาของคณะผู ้ ๒๗๐,๐๐๐ ตามท่ีทางราชการ ส านกัปลดั

ราชการ บริหาร สมาชิก อบต. ก าหนดหรือหน่วย
พนกังานส่วนต าบลฯลฯ งาน อบต.ก าหนด

๒ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป อบรมสมัมนาของพนกังาน ๒๘๐,๐๐๐ ตามท่ีทางราชการ กองคลงั
ราชการ ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง ก าหนดหรือหน่วย

งาน อบต.ก าหนด

๓ ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป อบรมสมัมนาของพนกังาน ๘๐,๐๐๐ ตามท่ีทางราชการ กองช่าง
ราชการ ส่วนต าบลและพนกังานจา้ง ก าหนดหรือหน่วย

งาน อบต.ก าหนด
๔ ฝึกอบรมสมัมนาบุคลากร ฝึกอบรมสมัมนา ๑๐๐,๐๐๐ ตามท่ี อบต. ส านกัปลดั

 อบต. ก าหนด

พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดโครงการ งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๐
ล าดบัที่

-๒๒-



๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕ จดัหาวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ๘๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. ส านกัปลดั

๖ วสัดุส านกังาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ๘๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. กองคลงั

๗ วสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด ฯลฯ ๒๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. ส านกัปลดั

๘ วสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด ฯลฯ ๒๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. กองคลงั

๙ วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์ฯลฯ ๕๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. ส านกัปลดั

๑๐ วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์ฯลฯ ๔๕,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. กองคลงั

๑๑ วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. ส านกัปลดั
ฯลฯ

๑๒ จดัซ้ือวสัดุพาหนะและขนส่ง แบตเตอร์ร่ี ยางนอก ยางใน ๑๐,๐๐๐ อบต.ตนัหยงดาลอ ส านกัปลดั
ฯลฯ

พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียดโครงการ หน่วยด าเนินการสถานที่ด าเนินการงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการล าดบัที่

-๒๓-



๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๓ จดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและ น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเคร่ือง ๑๐๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. ส านกัปลดั

หล่อล่ืน ฯลฯ

๑๔ ออกบริการจดัเก็บภาษีและ จดัเก็บภาษีนอกสถานท่ีและ ๒๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. กองคลงั
ให้ค  าปรึกษาแนะน าการ ให้ค  าปรึกษา
ช าระภาษีนอกสถานท่ี

๑๕ จดัการเลือกตั้งของ อบต. จดัการเลือกตั้งกรณีครบวาระ ๔๕๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
หรือกรณีอ่ืน

๑๖ จดัท าแผนท่ีภาษีและ แผนท่ีภาษีและทะเบียบ ๙๐,๐๐๐ ต าบลตนัหยงดาลอ กองคลงั
ทะเบียนทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์นในเขต อบต.

๑๗ ปรับปรุงดูแลเวป็ไซต์ เวป็ไซต ์อบต. ๑๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั

๑๘ จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ๕,๐๐๐ ต าบลตนัหยงดาลอ กองคลงั
การเสียภาษี

โครงการ รายละเอียดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยด าเนินการงบประมาณ สถานที่ด าเนินการล าดบัที่
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๒๔-



๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑๙ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภณัฑห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน ๒๐๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. ส านกัปลดั

เช่น รถยนต ์รถจกัรยาน
ยนต ์เป็นตน้

๒๐ บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ครุภณัฑห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน ๓๐,๐๐๐ ท่ีท าการ อบต. กองคลงั
เช่น รถยนต ์รถจกัรยาน
ยนต ์เป็นตน้

๒๑ บ ารุงรักษาและปรับปรุง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ครุภณัฑ์

๒๒ บ ารุงรักษาและปรับปรุง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต. กองคลงั
ครุภณัฑ์

๒๓ จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ ๔๕,๐๐๐ อบต. กองคลงั
จ านวน ๓ เคร่ือง

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๐

สถานที่ด าเนินการงบประมาณล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ

-๒๕-



๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

๒๔ จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก ๔,๓๐๐ อบต. กองคลงั
จ านวน ๑ เคร่ือง

๒๕ จดัซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ ๓๐,๐๐๐ อบต. ส านักปลัด
จ านวน ๒ เคร่ือง

๒๖ จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน ชั้นวางเอนกประสงค ์๖ ๔,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ช่อง จ  านวน ๒ ตวั

๒๗ จดัซ้ือครุภณัฑง์านบา้น เคร่ืองกรองน ้าสแตนเลส ๗๐,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
งานครัว ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง

ไมน่อ้ยกวา่ ๒๐ น้ิว
พร้อมติดตั้ง

๒๘ จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊หมูบู่ชา จ  านวน ๑ ชุด ๘,๕๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ท าดว้ยไมส้กั ความกวา้ง
ของโตะ๊ขนาด ๙ น้ิว มีฐาน
รองโตะ๊หมู ่ฯ

พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ

-๒๖-



๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

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

๒๙ จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานเหล็กขนาด ๔ ๖,๐๐๐ อบต. ส านกัปลดั
ฟุตพร้อมกระจก ๑ ตวั

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

-๒๗-



๔.๒ แผนงานการศึกษา

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 จดัส่งบุคลากร อบรมสมัมนา พนกังานส่วนต าบลและ ๓๐,๐๐๐ ตามหนงัสือ ส านกัปลดั
ครู ศพด. ราชการก าหนด (การศึกษา)

๒ จดัซ้ือครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ เคร่ืองชัง่น ้าหนกัพร้อมวดั ๖๐,๐๐๐ ศพด. ๓ ศูนย์ ส านกัปลดั
หรือการแพทย์ ความสูงระบบดิจิตอล (การศึกษา)

๓ จดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน โตะ๊ท างานเหล็กขนาด ๔ ๒๔,๐๐๐ ศพด. ๓ ศูนย์ ส านกัปลดั
ฟุตพร้อมกระจก ๔ ตวั (การศึกษา)

๔ จัดซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและ เคร่ืองเคลือบบัตรภาพ ๑๒,๐๐๐ ศพด. ๓ ศูนย์ ส านกัปลดั
เผยแพร่ บัตรค า ความกว้าง ของ (การศึกษา)

เอกสารเคลือบ ๒๒๐ มม.
(A๔) เคลือบรูปถ่ายส าเนา
เอกสารได้หนาสุด ๑ มม.

พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๐
หน่วยด าเนินการ

-๒๘-

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ



๔.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

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 ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป อบรมสมัมนา ๘๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
ราชการ

๒ จดัซ้ือวสัดุส านกังาน กระดาษ แฟ้ม ปากกาฯลฯ ๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง

๓ จดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บนัทึก ตลบัหมึก ๔๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
ฯลฯ

๔ จดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
ฯลฯ

๕ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพยสิ์นและส่ิงก่อสร้าง ๓๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
(งานบริหารงานทัว่ไปฯ) อบต.

๖ ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแซมท่ีดินและส่ิงปลูก ๒๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
(งานไฟฟ้าถนน) สร้าง

๗ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง วงเงินเกิน  ๕,๐๐๐ บาท ๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
ครุภณัฑ์
(งานบริหารงานทัว่ไปฯ)

โครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณล าดบัที่ รายละเอียดโครงการ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

-๒๙-



๔.๓  แผนงานเคหะและชุมชน

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

๘ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง วงเงินเกิน ๕,๐๐๐ บ. ๕๐,๐๐๐ อบต. กองช่าง
ครุภณัฑ ์
(งานไฟฟ้าถนน)

สถานที่ด าเนินการ

-๓๐-

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑



๕.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

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 ก่อสร้างคูระบายน ้า คสล. กวา้ง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ๗๓๑,๒๐๐ หมูท่ี่ ๒ กองช่าง

รูปตวั U พร้อมฝาปิด เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร
หมูท่ี่ ๒

๒ ก่อสร้างคูระบายน ้าตวั U กวา้ง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ ๑,๔๔๓,๔๐๐ หมูท่ี่ ๕ กองช่าง
พร้อมฝาปิดสายเขา้บา้น เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร
ตือระ

งบประมาณ

-๓๑-

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑

โครงการล าดบัที่ รายละเอียดโครงการ



๖. ยุทธศาสตร์ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แผนงาน -

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

- - - - - -

ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ
พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยด าเนินการสถานที่ด าเนินการงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐

-๓๒-



๗. ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คงและเสริมสร้างสันตสุิข
๗.๑ แผนงาน -

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

- - - - - -

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ล าดบัที่ โครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

-๓๓-
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