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 แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

องค์การบรหิารส่วนตําบลทรายขาว 
ส่วนที่    1 

1.1 บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ.  2546   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  26  และ  27  ให้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนดําเนินงาน ฯ 
เพ่ือเป็นการกําหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  เพ่ือให้การดําเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
วางไว้และให้เป็นไประเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวจึงได้จัดทําแผนดําเนินงานประจําปี  พ.ศ. 
2562  ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2562 

 
เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ  2562  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ   2562   ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความ
ซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ ในแผนการดําเนินงาน  แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดําเนินงานจะ
กําหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก  

1)  งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาขาวอุดหนุนให้ส่วนราชการอ่ืนดําเนินการ)  

2)  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

3) โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ใน
การประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่  
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดําเนินการจริง

ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งน้ันเอง และ 
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานใน
พ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ หรือก่ิง อําเภอแบบบูรณาการ  
 
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 บทนํา  
 ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช้การประกาศแผนการดําเนินงาน  
 

 ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นําร่างแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นเพ่ือประกาศ

ใช้ การประกาศแผนการดําเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง แผนการดําเนินงานของ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยา / เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตําบล
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน  

1. ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยใช้้แผนการดําเนินงานเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาท้องถิ่น  

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหา
ของท้องถิ่น  

3. ทําให้การพัฒนาในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  
4. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการกิจกรรม หรือ มีโครงการพัฒนา

อะไรในพ้ืนที่บ้าง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส 

 5. เป็นการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานต่างๆ 
 6. การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

     1.1 แผนงานเคหะชุมชน 11 18.03 3,017,000 18.34 กองช่าง/กองคลงั 

รวม 11 18.03 3,017,000 18.34  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม      
     2.1 แผนงานการศึกษา 9 14.75 2,029,405 12.33 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.64 30,000 0.18 สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 10 16.39 2,059,405 12.52  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม      
     3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 4.92 82,000 0.50 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     3.2 แผนงานสาธารณสุข 4 6.56 176,000 1.07 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 3.28 60,000 0.36 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.64 10,000 0.06 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 11 18.03 690,000 4.19 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     3.6 แผนงานการเกษตร 3 4.92 80,000 0.49 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     3.7 แผนงานงบกลาง 4 6.56 9,408,400 57.18 สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 28 45.90 10,506,400 63.86  

 
 
 

แบบ ผด.01 
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บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จํานวนโครงการ 
ที่ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จํานวน 
งบประมาณ(บาท) 

คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยดําเนินการ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา      

     4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.64 40,000 0.24 สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 1 1.64 40,000 0.24  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ 

     

     5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 3.28 100,000 0.61 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 3.28 120,000 0.73 สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 4 6.56 220,000 1.34  
6.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการมีส่วนร่วมของชุมชน      
     6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 3 4.92 475,000 2.89 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.92 120,000 0.73 สํานักงานปลัด/กองคลัง 
     6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.64 15,000 0.09 สํานักงานปลัด/กองคลัง 

รวม 7 11.48 610,000 3.71  
รวมทั้งหมด 61 100.00 16,452,805 100.00  
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บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบ้านครูน้อย-สะพาน
ต้นหว้า หมูท่ี่ 2 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่ อส ร้ า งคู ร ะบ ายน้ํ า 
คสล. ปากคูกว้าง 1.80 
ม .  ก้ นคู ก ว้ า ง  0 .80 
เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

430,000 หมู่ที่ 2 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ําคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมฝาปิด สายหน้ารพ.
สต.ทรายขาว หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่ อส ร้ า งคู ร ะบ ายน้ํ า 
คสล. ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ลึก 0.60 เมตร 
ยาว 70 เมตร 

455,000 หมู่ที่ 5 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ําอิฐบล็อก สายบ้าน 
นิเมาะ-บังฮาบ(บ้านตลิ่ง) 
หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐ
บล็อก ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 36 เมตร 

30,000 หมู่ที่ 4 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

 
 
 

แบบ ผด.02 
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการก่อสร้างคูระบาย
น้ําอิฐบล็อก สายวาริด-บัง
หลอ หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างคูระบายน้ําอิฐ
บล็อก ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.40 
เมตร ยาว 100 เมตร 

80,000 หมู่ที่ 4 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โกดัง-บ้านตก หมู่ที่ 1  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้ า งถนน  คสล .
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

326,000 หมู่ที่ 1 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
เคียนฟ้าผ่า หมูท่ี่ 3 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้ า งถนน  คสล .
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

435,000 
 
 
 

 

หมู่ที่ 3 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทุ่งนา หมูท่ี่ 1 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้ า งถนน  คสล .
ขนาดกว้าง 2.0 เมตร 
ยาว  55  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

95,000 หมู่ที่ 1 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สายบ้านบังซิ หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้ า งถนน  คสล .
ขนาดกว้าง 3.0 เมตร 
ยาว  50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

130,000 หมู่ที่ 4 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
สายปอเนาะเก่า-ช้างไห้ตก 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้ า งถนน  คสล .
ขนาดกว้าง 4.0 เมตร 
ยาว 125 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

408,000 หมู่ที่ 6 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก สายข้างบ้านนาย
ซี หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง 3.0 เมตร 
ยาว 250 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

136,000 หมู่ที่ 4 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

11 โครงการขุดลอกวัชพืช
ภายในตําบลทรายขาว 
 

เ พื่อเป็นค่าใช้จ่ ายขุด
ล อ ก วั ช พื ช ภ า ย ใ น
ตํ า บ ล ท ร า ย ข า ว 
จํานวน 22 สาย 

492,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

กองช่าง             

รวม 11  3,017,000               
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรยีนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน 
 

110,500 ศพด.ทรายขาว 
และศพด .ควน
ลังงา 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการสนับสนุนในการ
จัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ฯ 
 

73,450 ศพด.ทรายขาว 
และศพด .ควน
ลังงา 

สํานักงานปลัด             

3 โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อวัน
สําเร็จ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการมุ่งสู่ฝันเพื่อ
วันสําเร็จ เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ฯ 

40,000 ศู น ย์ วัฒ ธ ร รม
เฉลิมราช หมู่ที่ 
3 หรือพื้นที่ 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอ
บหลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนเชิง
สัญลักษณข์องความเป็น
ชาติของศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา
สื่อการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของ
ความเป็นชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

20,000 ศพด.ทรายขาว 
และศพด.ควนลังงา 

สํานักงาน
ปลัด 

            

5 โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้างของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการทัศนะศึกษา
แหล่งเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ค่าอาหารกลางวัน
พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ 

30,000 อบต.ทรายขาว หรือ
แหล่งเรียนรู้ในหรือ
ต่างจังหวัด 

สํานักงาน
ปลัด 

            

6 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าของรางวัล ค่าป้าย
โครงการ ค่าเช่าเต็นท์ ฯ 

70,000 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราช  หมู่ ที่  3 หรือ
พื้นที่ 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงาน
ปลัด 
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศึกษา 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้าง
กิจกรรมอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

318,500 ศพด.ทรายขาว 
และศพด .ควน
ลังงา 

สํานักงานปลัด             

8 โครงการอาหารเสริม(นม)  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
อ า ห า ร เ ส ริ ม ( น ม )
โรงเรียน สังกัดสพฐ.และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

526,955 โรงเรียน
ทรายขาว,
โรงเรียนควนลัง
งาและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สํานักงานปลัด             

9 โครงการ อุดหนุนอาหาร
ก ล า ง วั น โ ร ง เ รี ย น
ประถมศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
อาหารกลางวันโรงเรียน 
ส พ ฐ . ใ น พื้ น ที่ ตํ า บ ล
ทรายขาว 

840,000 โรงเรียน
ทรายขาว 
และโรงเรียน
ควนลังงา 

สํานักงานปลัด             

รวม 9  2,029,405               
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมภาคฤดูร้อน 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มฯลฯ 

30,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 1  30,000               
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
ภั ย / ภั ย พิ บั ติ / แ ล ะ ก า ร
ดําเนินการศูนย์ อปพร.ของ
อบต.ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย/ภัยพิบัติ/และการ
ดําเนินการศูนย์ อปพร.ของ
อบต.ทรายขาว เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ 

30,000 ศู น ย์ วัฒ ธ ร รม
เฉลิมราช หมู่ที่ 
3 หรือพื้นที่ 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการป้องกนัและลด
อุบัติเหตทุางถนนหรือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมป้องกันและ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัย 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสดุอปุกรณ์ ฯลฯ 

40,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 
หรือเฉพาะจุด
เสี่ยง 

สํานักงานปลัด             

3 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนอําเภอ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุน
โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชน
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี 

12,000 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
อําเภอโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี 

สํานักงานปลัด             

รวม 3  82,000               
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.2 แผนงานสาธารณสุข 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการรณรงคป์้องกัน
โรคไข้เลือดออก เช่น ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ 

5,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการรณรงคป์้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัคซีน
ป้องกันโรค ฯลฯ 

30,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

3 โครงการพระราชดําริฯด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการพระราชดําริ
ฯด้านสาธารณสขุ 

120,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามปณิธาน  
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ฯ 

21,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 4  176,000               
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชี วิตผู้สูงอายุ คน
พิ ก า ร  ส ต รี  เ ด็ ก  ห รื อ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการ สตรี เด็ก หรือ
ผู้ด้อยโอกาส เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ 

30,000 อาคาร
อเนกประสงค์
หมูที่ 4 หรือ 
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2. โครงการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมเยี่ยมบ้าน ดูแลและ
ส่งเสริมผู้ยากไร้และผู้ด้อย 
โอกาส 

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

30,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 2  60,000               
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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/
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมให้
ความรู้/ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 1  10,000               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการจัดแ ข่ง ขันกีฬา 
ตําบลทรายขาวต้านยาเสพ
ติด 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
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  อง ค์กร  หรื อ
หน่วยงานอื่นๆ  เ ช่นค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่ารางวัล 
ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯ 

240,000 สนามกีฬา
โรงเรียนบ้าน
ควนลังงา หมู่ที่
1 ตําบล
ทรายขาว หรือ
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ก า ร แ ข่ ง ขั น กี ฬ า กั บ
หน่วยงานอื่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดส่ งนักกีฬาเ ข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น เช่น 
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย สํ า ห รั บ ผู้
ควบคุม  ค่ าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อม 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ฯ 
 

20,000 ในพื้นที่หรือนอก
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว  

สํานักงานปลัด             
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการจัดซื้อวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬาประจําตําบล
และกลุ่มองค์กรต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุและอุปกรณ์กีฬา
ประจําตําบลและกลุ่ม
องค์กรต่างๆในตําบล
ทรายขาว 

30,000 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด             

4 โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีกวนอาซูรอ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ประเพณีกวนอา ซูรอ 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

50,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

5 โครงการจัดกิจกรรมละ 
ศีลอดในเดือนรอมฎอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมละ
ศีลอดในเดือนรอมฎอน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าสัมนา
คุณวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ฯลฯ  

70,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             
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แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุหรือรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุหรือรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ 

50,000 วัดทรายขาว หมู่
ที่ 3 ตําบล
ทรายขาว หรือ
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

7 โครงการจัดงานเมาลิด
กลางตําบลทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม 
เมาลิดสัมพันธ์ตาํบล
ทรายขาว เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ฯลฯ 

50,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

 
 
 

 



19 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

8 โครงการส่งเสริมจริยธรรม
และพัฒนาศักยภาพกล ุ ่ม
ผู้นําทางศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริม
จริยธรรมหรือพฒันา
ศักยภาพกลุ่มผู้นําทาง
ศาสนา เช่น ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ฯลฯ 

70,000 ตําบลทรายขาว
หรือนอกพื้ น ที่
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

9 โครงการสรงน้ําพระครูศรี
รัตนากร(พ่อท่านศรีแก้ว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ใ นก า ร จั ด กิ จ ก ร รม
ประเพณีสรงน้ําพระครู
ศรีรัตนากร(พ่อท่านศรี
แ ก้ ว )  เ ช่ น  ค่ า วั ส ดุ
อุ ป ก รณ์  ค่ า ต ก แ ต่ ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ 

80,000 อุทยานแห่งชาติ
น้ําตกทรายขาว 
หมู่ที่ 5 หรือ
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

 
 
 



20 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

10 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมทางพทุธศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมทาง
ทางพทุธศาสนา เช่น 
ค่าป้ายโครงการ ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มฯลฯ 

10,000 วัดทรายขาว หมู่
ที่ 3 ตําบล
ทรายขาว หรือ
พื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

11 โครงการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นของศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณที้องถิน่ของ
ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราชเช่น ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 11  690,000               

 
 



21 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.6 แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โ ค ร ง ก า ร ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ เ พื่อส ร้าง
จิ ตสํ านึ ก ในการอ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือโครงการ
อ บ ต . น่ า อ ยู่ แ ล ะ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โ ค ร ง ก า ร รณร ง ค์ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหรือโครงการ
อ บ ต . น่ า อ ยู่ แ ล ะ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่ า ป้ า ย โ ค ร ง ก า ร  ค่ า
สั ม ม น า คุ ณ วิ ท ย า ก ร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มฯลฯ 

20,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการอนุรกัษ์ป่าชุมชน 
ป่าเฉลิมพระเกยีรติ หรือ
กิจกรรมเครือขา่ยพิทกัษ์
ป่าและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอนุรักษ์ปา่ชุมชน 
ป่าเฉลิมพระเกียรติ หรือ
กิจกรรมเครือข่ายพิทักษ์
ป่าและสิ่งแวดลอ้ม เช่น 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าเช่าเต็นท์ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

 



22 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.6 แผนงานการเกษตร 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการอนุรกัษพ์ันธุกรรม
พืช อันเนืองมาจาก
พระราชดําริฯ(สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนือง
มาจากพระราชดําริฯ
(สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี) เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสัมมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่มฯลฯ 

50,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 3  80,000               
 

 
 
 
 
 

 



23 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
3.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

3.7 แผนงานงบกลาง 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

7,802,400 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการเบี้ยยงัชีพคน
พิการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพคนพิการ 

1,488,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

3 โครงการเบี้ยยงัชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ 

18,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

4 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบล
ทรายขาว(สปสช) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบล
ทรายขาว(สปสช) 

100,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 4  9,408,400               
 
 
 
 
 
 



24 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
และจัดกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
ศักยภาพและจัด
กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าเช่าเต็นท์ 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม
ฯลฯ 
 

40,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 
 

สํานักงานปลัด             

รวม 1  40,000               
 
 
 



25 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม
สตรี หรือกลุ่มต่างๆในตําบล
ทรายขาว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มสตรี หรือ
กลุ่มต่างๆในตําบล
ทรายขาว เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครื่องดื่ม 
ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าสัมมนา
คุณวิทยากร ฯ 

70,000 พื้นที่ตําบล
ทรายขาว และ/
หรือพื้นที่ในหรือ
ต่างจังหวัด 

สํานักงานปลัด             

2 โ ค ร ง ก า ร จ้ า ง แ ร ง ง า น
นักเรียน/นักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินงานโครงการจ้าง
แรงงานนักเรียน/
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน 

30,000 อบต.ทรายขาว
และพื้นที่ หมู่ที่ 
1-6 ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 2  100,000               
 
 
 



26 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 

5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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. โครงการจัดงานประเพณีชัก
พระ อําเภอโคกโพธิ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมหรือ
อุดหนุนโครงการจัดงาน
ประเพณีชักพระ อําเภอ
โคกโพธิ์ 

20,000 อําเภอโคกโพธิ์ สํานักงานปลัด             

2. โครงการจัดกิจกรรมงานชัก
พระและงานเทศกาลหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(โอท็อป) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมชัก
พระและงานเทศกาล
หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
(โอท็อป)ของอบต.
ทรายขาว เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าตกแต่ง
สถานที่ ค่าป้ายโครงการ 
ฯลฯ 

100,000 อําเภอโคกโพธิ์ สํานักงานปลัด             

รวม 2  120,000               
 
 
 
 
 



27 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรพัย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการจัดทําแผน
แม่บทและคัดลอกข้อมูล
ที่ดินการสํารวจข้อมูล
ภาคสนามค่าวัสดุ
อุปกรณ์และแบบพิมพ์
ต่างๆที่ใช้ในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

30,000 อบต.ทรายขาว กองคลัง             

2 โครงการส่งเสรมิประเพณี
ทางพทุธศาสนา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการโครงการ
ส่งเสริมประเพณีทาง
พุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

15,000 วัดทรายขาว  
หมู่ที่ 3 ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

 



28 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดการเลือกตัง้/
กรณีครบวาระ เลือกตัง้
ซ่อม ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดการ
เลือกตัง้/กรณีครบ
วาระ เลือกตั้งซอ่ม 
ผู้บริหารท้องถิน่ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯ 

420,000 อบต.ทรายขาว
และพื้นที่ หมู่ที่ 
1-6 ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 3  475,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม
พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การกิจกรรมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยว
รากูร เช่น เช่น ค่า
ตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต.
และศึกษาดูงานหน่วยงาน
อื่น ของบุคลากรในอบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต .และ
ศึกษาดูงานหน่วยงาน
อื่ น  ขอ ง บุ คล าก ร ใน
อบต .  เช่น  ค่าอาหาร
กลางวันพร้อมเครื่องดื่ม 
ค่ า อ าหา ร ว่ า งพ ร้ อ ม
เครื่องดื่ม ค่าสัมมนาคุณ
วิทยากร ฯลฯ 

100,000 อบต.ทรายขาว 
และพื้นที่ในหรือ
ต่างจังหวัด 

สํานักงานปลัด             

 



30 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการส่งเสรมิสนับสนุน
การจดัเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตําบล หรือ
จัดบรกิารเคลื่อนที่ของ
อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนการจั ด เว ที
ป ร ะ ช า ค ม ห มู่ บ้ า น /
ตําบล  หรือจัดบริการ
เคลื่อนที่ของอบต. เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พ ร้ อ ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม  ค่ า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ
ฯลฯ 

10,000 หมู่ที่ 1-6 
ตําบลทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 3  120,000               
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

บัญชีจํานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 
6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ลําดับ 
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 โครงการสานฝันวัยใส 
ครอบครัวอบอุน่ ชุมชนน่า
อยู ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมโครงการ
สานฝันวัยใส ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนน่าอยู่ เช่น 
ค่าอาหารกลางวันพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องดื่ม ค่า
สัมมนาคุณวิทยากร ฯ
ฯลฯ 

15,000 อบต.ทรายขาว 
หรือพื้นที่ตําบล
ทรายขาว 

สํานักงานปลัด             

รวม 1  15,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

แผนการดําเนินงาน อบต.ทรายขาว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว 

1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ ครุภัณฑ์ 

 
รายละเอียดของ 

ครุภัณฑ์ 

งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่ 
ดําเนินการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 
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 เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้ง
โต๊ะ จํานวน 1 
เครื่อง 

16,000 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด             

2 เครื่องสํารองไฟฟ้า  
 

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA 
จํานวน 1 ตัว 

2,500 อบต.ทรายขาว สํานักงานปลัด             

รวม 2  17,500               
 
 

แบบ ผด.02/1 


