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แผนการดําเนินงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
ส่วนท่ี 1

1.1บทนํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสําคัญกับ

การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกําหนดกรอบความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากน้ีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.
ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทําข้ึนเพ่ือให้กระจายอํานาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอํานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่
ประชาชนในท้องถิ่นเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็น
องค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาก

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนท่ีกําหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖๑ – ๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทํางบประมาณประจําปี เนื่องจากมี
ลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดขึ้นสําหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดท่ี มท
๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 0808.03/ว
6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี พ.ศ.25๖5 ตามรูปแบบที่กําหนดตามหนังสือดังกล่าว โดย
ปรับเปล่ียนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีตําบลทรายขาว
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ข้ึนและเพ่ือกําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากข้ึนและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียด
ต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงาน เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมาก
ข้ึน
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คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มุ่งหวังว่า
แผนการดําเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2565
1. แผนการดําเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม

การพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจําปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางใน
การดําเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึน้ ลดความซ้ําซ้อน
ของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทํางานกบัหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดตา่งๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน

2. แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดําเนินงาน จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(รวมท้ังเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เกิดจากการจ่ายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการ
ดําเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบ
เกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพืน้ท่ี

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.

ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
ข้อ 26 ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอน ดังต่อไปนี้

1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆท่ีดําเนินการ
ในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน

1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันท่ี
ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน
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จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปข้ันตอนในการดําเนินการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานได้ 3 ข้ันตอน ดังต่อไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทรายขาว เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีของตําบลทรายขาว
ซ่ึงจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีจะดําเนินการในพื้นท่ีของตําบล
ทรายขาว

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
ทรายขาว จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาว และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว และ
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนําร่าง
แผนการดําเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ข้ันตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน เม่ือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ให้
ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดําเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการ
ดําเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยท่ัวกัน และต้องปิด
ประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน
1. ทําให้การดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ข้ึน
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล

ทรายขาว
6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการต่างๆตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 10.42 30,424,000 69.29 กองช่าง/กองคลัง

รวม 5 10.42 30,424,000 69.29

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา 5 10.42 2,218,566 5.05 สํานักงานปลัด/กองคลัง

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 22.92 225,000 0.51 สํานักงานปลัด/กองคลัง

รวม 16 33.33 2,443,566 5.57

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 6.25 100,000 0.23 สํานักงานปลัด/กองคลัง

3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 8.33 206,000 0.47 สํานักงานปลัด/กองคลัง

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 4.17 30,000 0.07 สํานักงานปลัด/กองคลัง

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 4.17 25,000 0.06 สํานักงานปลัด/กองคลัง

3.5 แผนงานการเกษตร 2 4.17 30,000 0.07 สํานักงานปลัด/กองคลัง

3.6 แผนงานงบกลาง 4 8.33 9,904,000 22.56 สํานักงานปลัด/กองคลัง

รวม 17 35.42 10,295,000 23.45

แบบ ผด.01
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

ยุทธศาสตร์/แผนงาน
จํานวนโครงการ
ท่ีดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวน
งบประมาณ(บาท)

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หน่วยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและการกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 6.25 75,000 0.17 สํานักงานปลัด/กองคลัง

รวม 3 6.25 75,000 0.17

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้าง

รายได้

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2.08 20,000 0.05 สํานักงานปลัด/กองคลัง

รวม 1 2.08 20,000 0.05

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 2 4.17 600,000 1.37 สํานักงานปลัด/กองคลัง

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 8.33 50,000 0.11 สํานักงานปลัด/กองคลัง

รวม 6 12.50 650,000 1.48

รวมท้ังหมด 48 100.00 43,907,566 100.00
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ทดนํ้า ชนิดที่ 2 หมู่ที่ 2
บ้านหลวงจันทร์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ก่อสร้างอาคารทดน้ํา ขนาด
ช่องลอดไม่น้อยกว่า 1.80 x
1.80 เมตร ก้นคลองกว้าง
3.00 เมตร ยาว รวมกันไม่
น้อยกว่า 20 เมตร

3,500,000
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมู่ที่ 2
ตําบลทรายขาว

กองช่าง
อบต.

ทรายขาว

2 โครงการก่อสร้างอาคารทด
นํ้า ชนิดท่ี 2 หมู่ที่ 4
บ้านควนลังงา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ก่อสร้างอาคารทดน้ํา ขนาด
ช่องลอดไม่น้อยกว่า 1.80 x
1.80 เมตร ก้นคลองกว้าง
3.00 เมตร ยาว รวมกันไม่
น้อยกว่า 20 เมตร

3,500,000
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมู่ที่ 4
ตําบลทรายขาว

กองช่าง
อบต.

ทรายขาว

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ปลายทุ่ง หมู่ที่ 6

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ก่อสร้ างถนน คสล.กว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,020
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มี พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,080
ตารางเมตร

3,473,000
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมู่ที่ 6
ตําบลทรายขาว

กองช่าง
อบต.

ทรายขาว

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายผัก
โสม หมู่ที่ 4

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการ
ก่อสร้ างถนน คสล.กว้าง
4.00 เมตร ยาว 2,600
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 10,400
ตารางเมตร

9,999,000
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมู่ที่ 4
ตําบลทรายขาว

กองช่าง
อบต.

ทรายขาว

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

5 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวอุทยานนํ้าตก
ทรายขาว โดยการติดตั้งโคม
ไฟถนน LED

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างใน
การติดต้ัง โคมไฟถนน
LED ขนาด 120 วัตต์
จํานวน 447 จุด หมู่ท่ี
1 - 6

9,952,000
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

กองช่าง
อบต.

ทรายขาว

รวม 5 โครงการ 30,424,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา เช่น ค่าส่ือ
การเรียนการสอนเชิง
สัญลักษณ์ของความเป็น
ชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) ค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กควนลังงา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว

618,125 ศพด.ทรายขาว
และศพด.ควน
ลังงา

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

2. โครงการมุ่งสู่ฝันเพ่ือวัน
สําเร็จ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
สําเร็จ เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ
ค่าของรางวัล ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องด่ืม ค่าเช่า
เคร่ืองเสียง ฯ

30,000 ศูน ย์ วัฒ ธ ร รม
เฉลิมราช หมู่ ท่ี
3 หรือพ้ืนท่ี
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

3. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัด
งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าของ
ร า ง วั ล ค่ า เ ช่ า เ ต็ น ท์
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองดื่ม ฯ

20,000 ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช หมู่ ท่ี
3 หรือพ้ืนท่ี
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

4. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม)สถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อ า ห า ร เ ส ริ ม (น ม )
โรงเรียน สังกัดสพฐ.และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลทรายขาว

584,441 โ ร ง เ รี ย น วั ด
ทรายขาว,โรงเรียน
บ้านควนลังงาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท ร า ย ข า ว ,ศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กควน
ลังงา

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

5 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนใน
สังกัด สพฐ.(เด็ก
ประถมศึกษา)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน
ส พ ฐ .ใ น พ้ื น ท่ี ตํ า บ ล
ทรายขาว

966,000 โรงเรียนวัด
ทรายขาว
และโรงเรียน
บ้านควนลังงา

สํานักงานปลัด

รวม 5 โครงการ 2,218,566

แบบ ผด.02



11

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการประเพณีกวน
อาซูรอตําบลทรายขาว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประเพณีกวนอา ซูรอ
เช่น ค่าของรางวัล ค่า
เ ช่ า เ ต็น ท์ ค่ าอาหาร
พร้อมเคร่ืองด่ืม ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

10,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

2 โครงการประเพณีละ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
ประเพณีละศีลอดใน
เดือนรอมฎอน เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร
พร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร
ฯลฯ

70,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02



12

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

3 โครงการประเพณีลากพระ
ขึ้นเขาและสรงนํ้าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประเพณีลากพระข้ึนเขา
และสรงน้ํ าพระครูศรี
รัตนากร(พ่อทวดสีแก้ว)
เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

30,000 อุทยานแห่งชาติ
นํ้าตกทรายขาว
หมู่ที่ 5 หรือ
พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

4 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
หรือพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
ผู้นําศาสนา,ผู้นําชุมชน และ
กลุ่มต่างๆในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมจริยธรรม
หรือพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้นําศาสนา,ผู้นํา
ชุมชน และกลุ่มต่างๆใน
ชุมชน เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม
ฯลฯ

20,000 ตําบลทรายขาว
ห รือนอก พ้ืนที่
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02



13

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

5 โครงการสรงนํ้าพระพุทธรูป
บูรพาจารย์วัดทรายขาว
และรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ
ตําบลทรายขาว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมสรง
นํ้าพระพุทธรูป
บูรพาจารย์วัดทรายขาว
และรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ
ตําบลทรายขาว เช่น
ค่าอาหารพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าเช่าเต็นท์
ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ

20,000 วัดทรายขาว หมู่
ท่ี 3 ตําบล
ทรายขาว หรือ
พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

6 โครงการส่งเสริมประเพณี
ทางพุทธศาสนา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมประเพณีทาง
พุทธศาสนา เน่ืองในวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

10,000 วัดทรายขาว
หมู่ที่ 3 ตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

7 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ินและจัด
กิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชตําบล
ทรายขาว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถ่ินและ
จัดกิจกรรมของศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช
ตําบลทรายขาว เช่น ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าเช่าเครื่อง
เสียงฯลฯ

5,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

8 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพุทธศาสนา
หรือกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ทางพุทธศาสนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมทาง
ทางพุทธศาสนา เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 วัดทรายขาว หมู่
ท่ี 3 ตําบล
ทรายขาว หรือ
พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

9 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน
เช่น ค่าป้ายโครงการ
ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเคร่ืองด่ืม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

10 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ตามหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
อบรมเพื่อเพ่ิมความรู้ตาม
หลักคําสอนของศาสนา
อิสลาม เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ

20,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

11 โครงการจัดงานประเพณี
ชักพระและงานมหกรรม
วัฒนธรรมของดีท้องถิ่น
ปัตตานี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการจัด
งานประเพณีชักพระ
และงานมหกรรม
วัฒนธรรมของดี
ท้องถ่ินปัตตานี เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหาร
ว่างพร้อมเครื่องดื่ม
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืมฯลฯ

20,000 พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธ์ิ

สํานักงานปลัด

รวม 11 โครงการ 225,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับการป้องกัน
ภัย/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ใ ห้ กั บ ผู้ นํ า ชุ ม ช น ตํ า บ ล
ท ร า ย ข า ว /อ า ส า ส มั ค ร
ป้องกันภัยพลเรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการป้องกันภัย
/ภัยพิบัติทางธรรมชาติให้กับ
ผู้นําชุมชนตําบลทรายขาว/
อาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน
เช่น ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ฯ

30,000 ศูนย์วัฒธรรม
เฉลิมราชหรือ
อบต.ทรายขาว
หมู่ที่ 3 หรือ
พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

20,000 หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว
หรือเฉพาะจุด
เส่ียง

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติ
หรือหลักสูตรทบทวน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ หรือ
หลักสูตรทบทวน เช่น
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ

50,000 พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว/
อําเภอโคกโพธ์ิ/
จังหวัดปัตตานี

สํานักงานปลัด

รวม 3 โครงการ 100,000

แบบ ผด.02



18

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออกฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่านํ้ายาฆ่า
เช้ือโรคหรือพาหะนําโรค
ฯลฯ

40,000 หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัคซีน
ป้องกันโรค ฯลฯ

25,000 หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

3 โครงการพระราชดําริฯด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพระราชดําริ
ฯด้านสาธารณสุข

120,000 หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขั
ตติยราชนารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขับเคล่ือนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ฯ

21,000 หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 4 โครงการ 206,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คน
พิ ก า ร ส ต รี เ ด็ ก ห รื อ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คนพิการ สตรี เด็ก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯ

10,000 อาคาร
อเนกประสงค์
หมู่ที่ 4 หรือ
พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมเยี่ยมบ้าน/ดูแลและ
ส่งเสริมคนยากไร/้ผู้ด้อย
โอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
สวัสดิการสังคมเยี่ยม
บ้าน ดูแลและส่งเสริมผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯ

20,000 หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 30,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ

20,000 อบต.ทรายขาว
หรือหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

2 โครงการสานฝันวัยใส
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่า
อยู่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
สานฝันวัยใส ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ เช่น
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

5,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 25,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.5 แผนงานการเกษตร

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือ
กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือ
กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ

10,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เช่น ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องด่ืม
ค่าอาหารว่างพร้อม
เคร่ืองดื่ม ฯลฯ

20,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 30,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม

3.6 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ

7,795,200 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

2 โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้พิการและทุพพลภาพ
คนพิการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยัง
ชีพคนพิการ

1,984,800 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

3 โครงการสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

4 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับระดับตําบล
ทรายขาว(สปสช.)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล
ทรายขาว(สปสช)

100,000 พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 4 โครงการ 9,904,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1. โครงการ จัดแข่ งขันกีฬา
ตําบลทรายขาวต้านยาเสพ
ติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แ ข่ ง ขั น กี ฬ า ตํ า บ ล
ทรายขาวต้านยาเสพติด
ประเภทต่างๆสําหรับเด็ก
และเยาวชน ประชาชน
ห รื อ จั ด ร่ ว ม กั บ ส่ ว น
ราชการ องค์ ก ร หรื อ
ห น่ ว ย ง า น อ่ื น ๆ เ ช่ น
ค่าอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของ
รางวัล ค่าป้ายโครงการ
ค่า วัสดุอุปกรณ์ ค่า เช่ า
เต็นท์ ค่าทําสนามแข่งขัน
ฯ

50,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
ควนลังงา หมู่ที่
1 ตําบล
ทรายขาว หรือ
พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

2. โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬาหรือ
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุก
ประเภท หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์กีฬาประจํ า
ตําบลและกลุ่มองค์กรต่างๆ
ในตําบลทรายขาว เช่น ลูก
วอลเลย์บอล ลุกฟุตบอล ลูก
ตะกร้อ ลูกฟุตซอล ฯลฯ

15,000 อบต.ทรายขาว
หรือหมู่ท่ี 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวและกีฬา

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

3. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียวหรือพัฒนาแหล่ง
ท่ อ ง เ ท่ี ย วภ าย ใน ตํ าบล
ทรายขาว

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัดกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวหรือ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ภายในตําบลทรายขาว เช่น
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเคร่ืองดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าตกแต่งสถานท่ี
ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ

10,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีหมู่ท่ี
1-6 ตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 3 โครงการ 75,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี หรือกลุ่มต่างๆในตําบล
ทรายขาว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี หรือ
กลุ่มต่างๆในตําบล
ทรายขาว เช่น

ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเคร่ืองดื่ม
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ

20,000 พ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว และ/
หรือพ้ืนท่ีในหรือ
ต่างจังหวัด

สํานักงานปลัด

รวม 1 โครงการ 20,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดทําแผนแม่บทและ
คัดลอกข้อมูลท่ีดินการ
สํารวจข้อมูลภาคสนามค่า
วัสดุอุปกรณ์และแบบพิมพ์
ต่างๆท่ีใช้ในการจัดทําแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง

100,000 อบต.ทรายขาว
และพ้ืนท่ี หมู่ที่
1-6 ตําบล
ทรายขาว

กองคลัง

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง/
กรณีครบวาระ/เลือกต้ัง
ซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการเลือกตั้ง
/กรณีครบวาระ เลือกตั้ง
ซ่อม/ผู้บริหารท้องถ่ิน
สมาชิกสภาท้องถ่ิน เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ

500,000 อบต.ทรายขาว
และพ้ืนท่ี หมู่ที่
1-6 ตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 2 โครงการ 600,000

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรากูร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
ณ บดินทรเทพยวรากูร
เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

2. โครงการจัดกิจกรรม เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรม
ราชินี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม เนื่อง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เช่น ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ

10,000 อบต.ทรายขาว
หรือพ้ืนท่ีตําบล
ทรายขาว

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร อบต.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของชุมชน หรือ
ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ี
ตําบลทรายขาว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ศั ก ยภ าพบุ ค ล า ก ร
อบต.เพ่ิมประสิทธิภาพ
การมี ส่ ว น ร่ วมขอ ง
ชุมชน หรือตั วแทน
ชุมชนในพ้ืนที่ ตําบล
ท ร า ย ข า ว เ ช่ น
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พ ร้ อ ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม ค่ า
สั มมนา คุณวิ ท ย าก ร
ฯลฯ

20,000 อบต.ทรายขาว
และพ้ืนท่ีในหรือ
ต่างจังหวัด

สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02



30

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลําดับ
ท่ี

โครงการ
รายละเอียดของ

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก

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

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล หรือ
จัดบริการเคลื่อนที่ของ
อบต.

เ พ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับส นุนการจั ด เวที
ป ร ะ ช า ค มห มู่ บ้ า น /
ตําบล หรือจัดบริการ
เคล่ือนท่ีของอบต. เช่น
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พ ร้ อ ม เ ค ร่ื อ ง ด่ื ม ค่ า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ
ฯลฯ

10,000 อบต.ทรายขาว
หรือ หมู่ที่ 1-6
ตําบลทรายขาว

สํานักงานปลัด

รวม 4 โครงการ 50,000

แบบ ผด.02



31

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
1.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

1.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 เก้าอ้ีผู้บริหาร เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร
จํานวน 1 ตัวๆละ
5,000 บาท โดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด

5,000 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

2 เก้าอ้ีสํานักงาน เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี
สํานักงาน จํานวน 2
ตัวๆละ 3,500 บาท
โดยสืบราคาจาก
ท้องตลาด

7,000 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

3 พัดลมติดผนัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัด
ลมติดผนัง
จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 2,500 บาท โดย
สืบราคาจากท้องตลาด

2,500 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

4 พัดลมสนาม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัด
ลมสนาม
จํานวน 2 ตัวๆ
ละ 4,000 บาท โดย
สืบราคาจากท้องตลาด

8,000 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

รวม 4 รายการ 22,500

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
2.ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

2.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

เครื่องฉีดน้ําแรงดัน
สูง จํานวน 1 ตัวๆ
ละ 5,000 บาท โดย
สืบราคาจากท้องตลาด

5,000 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

รวม 1 รายการ 5,000

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1
เคร่ือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

17,000
(เคร่ืองละ 17,000)

อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า จํานวน
1 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

2,500
(เคร่ืองละ 2,500)

อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

3 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2
เคร่ือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

34,000
(เคร่ืองละ 17,000)

อบต.ทรายขาว กองคลัง

4 เครื่องสํารองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า จํานวน
2 เครื่อง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

5,000
(เคร่ืองละ 2,500)

อบต.ทรายขาว กองคลัง

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

5 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดํา

เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED ขาวดําจํานวน 2
เคร่ือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

5,200
(เคร่ืองละ 2,600)

อบต.ทรายขาว กองคลัง

รวม 5 รายการ 63,700

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
4.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 รถบรรทุกขยะ เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกขยะ
ขนาด 6 ล้อ แบบอัด
ท้าย มีขนาดความจุของ
ตู้ไม่น้อยกว่า 8
ลูกบาศก์เมตร
เคร่ืองยนต์ 4 สูบ 4
จังหวะ กําลังแรงม้าไม่
น้อยกว่า 150 แรงม้า
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
น้อยกว่า 4,000 ซีซี
จํานวน 1 คัน โดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด

2,200,000 อบต.ทรายขาว กองช่าง

รวม 1 รายการ 2,200,000

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
5.ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 โซฟา เพ่ือจัดซื้อโซฟา แบบ
หนัง ขนาดยาวไม่น้อย
กว่า 1.20 เมตร
จํานวน 1 ชุดๆละ
20,000 บาท โดยสืบ
ราคาจากท้องตลาด

20,000 อบต.ทรายขาว กองช่าง

รวม 1 รายการ 20,000

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1
เคร่ือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

17,000
(เคร่ืองละ 17,000)

อบต.ทรายขาว กองช่าง

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า จํานวน
1 เครื่อง(รายละเอียด
ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ตามกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด ณ ปีปัจจุบัน)

2,500
(เคร่ืองละ 2,500)

อบต.ทรายขาว กองช่าง

แบบ ผด.02/1
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับท่ีไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
6.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ครุภัณฑ์ รายละเอียดของ
ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(บาท)

สถานท่ี
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

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

3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี

เพ่ือจัดซื้อเคร่ือง
เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ
LED สี จํานวน 1 เคร่ือง
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตามกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมกําหนด
ณ ปีปัจจุบัน)

10,000
(เคร่ืองละ 10,000)

อบต.ทรายขาว กองช่าง

รวม 3 รายการ 29,500

แบบ ผด.02/1


