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ค าน า 

  ภายใต้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลาย
ประการ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็
เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ซึ่งในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น   
ประกอบด้วย  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน ซึ่งแผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมี
ความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

1.1  ลักษณะของแผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงาน    จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มา
จาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
  2) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ  (ถ้ามี) 
  3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

  ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หากคาดว่า
จะด าเนินการจัดท าไม่แล้วเสร็จภายในก าหนด ให้เสนอขอขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดจ้ัดท าแผนการด าเนินงานตามข้างต้นแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ  
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน  
นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยจัดท าเป็นแผนงานด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่  1,2,3,4,....) 

  เค้าโครงร่างแผนการด าเนินงาน 
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน  2  ส่วน  คือ 

      ส่วนที่  1  บทน า 
    องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทน า 
- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการพัฒนาที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางในการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความ
ซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการด าเนินงาน 

 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการด าเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดเป้าหมายรายละเอียดการปฏิบัติงาน/
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณอย่างชัดเจนรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผล 

 
………………………………………………. 



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ
ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 4.69 1,858,400 10.50 อบต.ปูโยะ
    1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.56 224,200 1.27 อบต.ปูโยะ

รวม ๔
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชวีิต
    2.1 แผนงานการศึกษา ๘ 12.50 6,085,435 34.38 อบต.ปูโยะ
    2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 4.69 165,000 0.93 อบต.ปูโยะ
    2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 10.94 280,000 1.58 อบต.ปูโยะ
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๔ 6.25 330,000 1.86 อบต.ปูโยะ
    2.5 แผนงานการเกษตร 1 1.56 30,000 0.17 อบต.ปูโยะ
    2.6 แผนงานงบกลาง 4 6.25 7,489,600 42.31 อบต.ปูโยะ

รวม ๒๗ 42.19 14,380,035 81.24
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการจัดระเบียบ/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 6.25 205,000 1.16 อบต.ปูโยะ
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ 1.56 30,000 0.17 อบต.ปูโยะ

รวม 5 7.81 235,000 1.33

3

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
    4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.56 10,000 0.06 อบต.ปูโยะ
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.56 50,000 0.28 อบต.ปูโยะ

รวม 2 3.13 60,000 0.34
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 3 4.69 65,000 0.37 อบต.ปูโยะ
    5.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.56 30,000 0.23 อบต.ปูโยะ
    5.3 แผนงานการเกษตร 1 1.56 40,000 0.23 อบต.ปูโยะ

รวม 5 7.81 135,000 0.82
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมปิัญญาท้องถ่ิน
    6.1 แผนงานการศึกษา 1 1.56 50,000 0.28 อบต.ปูโยะ
    6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑๐ 15.63 530,000 2.99 อบต.ปูโยะ

รวม 11 17.19 580,000 3.28

๔
บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ



จ านวนโครงการ คิดเปน็ร้อยละของ คิดเปน็ร้อยละของ

ที่ด าเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณทั้งหมด

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
    7.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8 12.50 2,280,000 12.88 อบต.ปูโยะ
    7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒ 3.13 30,000 0.17 อบต.ปูโยะ

รวม 10 15.63 2,310,000 13.05
รวมทัง้สิ้น 64 100.00 17,700,135 100.00

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

๕



  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

1 โครงการถมดินลานกีฬา
หมูท่ี่ 2

 - ขนาดพืน้ทีก่วา้ง 40 เมตร ยาว 44 
เมตร ยกระดับเฉล่ีย 1.20 เมตร ตาม
แบบรายละเอียด อบต.ก าหนด

539,800   หมู่ที ่2
ต าบลปูโยะ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
กองช่าง อบต.ปโูยะ

 - อาคารขนาดกวา้ง 7 เมตร  
ยาว 8.5 เมตร 
ตามแบบรายละเอียด อบต.ก าหนด

705,900   หมู่ที ่3
ต าบลปูโยะ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนน
ด้วยดินลูกรัง สายเปาะ
โก๊ะ - เขตตากใบ หมูท่ี่ 4

 - ถนนขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 630 
เมตร หนา 0.30 เมตร ตามแบบ
รายละเอียด อบต.ก าหนด

164,300   หมู่ที ่4 
ต าบลปูโยะ

กองช่าง

ม.ีค. เม.ย. ม.ิย. ก.ค.
ล าดับ

ที่ ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก พ.ค. ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก

โครงการ
โครงการ

ก.พ.ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

6
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลปโูยะ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

1 โครงการติดต้ังสัญญาณ
ไฟจราจร 
(ไฟกระพริบเตือน)

 - ด าเนินโครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร (ไฟกระพริบเตือน) แบบหลอด 
LED พร้อมแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์
ตามแบบรายละเอียด อบต.ก าหนด

224,200 ต าบลปูโยะ ส านกัปลัด

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

7
บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนต าบลปโูยะ

ล าดับ
ที่

โครงการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.1 แผนงาน การศึกษา

1 โครงการค่ายเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

 - เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้
ความรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

100,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาและแข่งขัน
ทักษะทางวชิาการ

 - เพื่อให้เด็กมีเวทีแสดง
ความสามารถ และกระตุ้นให้เกิด
พัฒนาการในทุกๆด้าน

50,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

3 โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ สู่อาเซียน

 - เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กและเยาวชนต าบลปูโยะ

 - เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กซ่ึงเป็นอนาคต
ของชาติ

120,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

งบประมาณ 
(บาท)

8

สถานที่
ด าเนินการ ก.ย.พ.ย.
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2563

8
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดับ
ที่

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

โครงการโครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ล าดับ
ที่ ต.ค. ก.ค.

พ.ศ.2562

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.1 แผนงาน การศึกษา

5 โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กเล็ก
ก่อนวยัเรียน

 - เพื่อส่งเสริมการศึกษานอกพื้นที่
และให้ความรู้กับเด็ก

100,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

6 สนับสนุนอาหารเสริม(นม)
ใหก้ับโรงเรียนในเขต อบต.
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ได้รับสาร
สารอาหารที่เพียงพอ

1,707,335 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

 - เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มี
คุณค่า และปริมาณที่เพียงพอต่อ 
ร่างกาย

914,100 ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

กอง
การศึกษา

8 สนับสนุนอาหารกลางวันใหก้ับ
โรงเรียนในเขต อบต.

 - เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มี
คุณค่า และปริมาณที่เพียงพอต่อ 
ร่างกาย

3,064,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

พ.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
9

ม.ิย.
ล าดับ

ที่
โครงการ

เม.ย.

พ.ศ.2562

ก.พ.

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ก.ค.
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ พ.ค. ก.ย.ม.ีค.ม.ค.ต.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ส.ค.

พ.ศ.2563

ธ.ค.



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.2 แผนงาน สาธารณสุข

1 โครงการสัตวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

 - เพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือน
โครงการสัตวป์ลอดโรค
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

      5,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 โครงการปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ

 - เพื่อให้ความรู้ในการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อต่างๆในพื้นที่

40,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

 - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรียและ
ไข้เลือดออก

120,000  ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

พ.ค. ก.ค.ต.ค.
ล าดับ

ที่ เม.ย.มี.ค.มี.ค.ก.พ. ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

10

งบประมาณ 
(บาท) ม.ิย.ก.พ.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ก.ย.
สถานที่

ด าเนินการ พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

โครงการ
พ.ค.เม.ย.ม.ค.



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.3 แผนงาน สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการสนับสนุนการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ในต าบล

 - เพื่อบ าบัด ฟื้นฟูทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยา
เสพติด

100,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

2 โครงการครอบครัวสัมพันธ์  - เพื่อเสริมสร้างความรักและ
ความสัมพันธท์ี่ดีระหวา่งสมาชิก
ครอบครัว

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุ

 - เพื่อให้ความรู้และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุ

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรี

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรี

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

5 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภก์่อนวยั
อันควร

 - เพื่อให้ความรู้ เร่ืองบทบาทและ
คุณค่าของความเป็นชาย/หญิง

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

ม.ค.

พ.ศ.2562

ต.ค. พ.ย. ม.ีค. ม.ิย.

11

ก.พ.

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

เม.ย.
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

พ.ศ.2563
งบประมาณ 

(บาท)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

สถานที่
ด าเนินการ

ล าดับ
ที่ ธ.ค. พ.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ก.ค. ส.ค. ก.ย.



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.3 แผนงาน สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

6 โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

 - เพื่อปูองกันปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่

30,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติคน
พิการและผู้ดูแล

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการในพื้นที่

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

พ.ค.
โครงการ

ก.ย.
ล าดับ

ที่ ม.ีค. ม.ิย.
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ เม.ย.

พ.ศ.2562

12

ส.ค.

พ.ศ.2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ.ม.ค.

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ก.ค.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.4 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการกีฬาสัมพันธศู์นย์
พัฒนาเด็กเล็กวาตอนียะห์

 - เพื่อให้เด็กรู้จักแพ้รู้จักชนะ และ
ให้อภยั

30,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

2 โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน(บึงรามิงเกมส์)

 - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา

70,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

3 โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าปีต้านยาเสพติด

 - เพื่อให้เยาวชนในเขตต าบล
ปลอดภยัจากยาเสพติดทุกชนิด

180,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน

 - เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟู
การละเล่นพื้นบ้าน

50,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

ก.ค. ส.ค.
งบประมาณ 

(บาท) ม.ค. พ.ค. ม.ิย.ก.พ. เม.ย. ก.ย.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

พ.ศ.2563

ม.ีค.ต.ค. พ.ย.
ล าดับ

ที่ ธ.ค.
โครงการ

พ.ศ.2562
สถานที่

ด าเนินการ

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

13
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.5 แผนงาน การเกษตร

1 โครงการฝึกอบรมปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

 - เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน ในพื้นที่

30,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

เม.ย.ก.พ.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

สถานที่
ด าเนินการ พ.ย. ธ.ค.

โครงการ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

พ.ศ.2563
ล าดับ

ที่
งบประมาณ 

(บาท) ม.ิย.ม.ีค.

พ.ศ.2564

พ.ค. ส.ค.

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. ก.ย.ก.ค.ม.ค.
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 2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นงานส่งเสรมิคุณภาพชวีิต
 2.6 แผนงาน งบกลาง

1 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบล (สปสช.)

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน 130,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุในพื้นที่

5,571,600 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติผู้พิการในพื้นที่

1,776,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

4 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

 - เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่ 12,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

15
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดับ
ที่

โครงการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.



 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
 3.1 แผนงาน การรกัษาความสงบภายใน

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปี
ใหม่และสงกรานต์

 - เพือ่แก้ไขปญัหาความเดือดร้อน
ใหแ้ก่ประชาชนจากการจราจรในช่วง
เทศกาล

5,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏบิัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

 - เพือ่สนับสนุนการปฏบิติังานของ
เจ้าหน้าที่

120,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรม หรือฝึก
ทบทวน อปพร.

 - เพือ่เพิม่จ านวนสมาชิก อปพร.
และทบทวนการปฏบิติังานใหพ้ร้อม
อยู่เสมอ

50,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจป้องกันไฟป่า

 - เพือ่ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชา 
ชนในต าบลมีจิตส านึกในการร่วม กัน
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

30,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

สถานที่
ด าเนินการ พ.ค.เม.ย.

พ.ศ.2564พ.ศ.2563
งบประมาณ 

(บาท)
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้

จากโครงการ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
16

โครงการ
ล าดับ

ที่

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563



 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
 3.2 แผนงาน สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการอบรมพนักงานและ
ประชาชนให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธปิไตย
และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับประชาธปิไตย
และมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น

30,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

17
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

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

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ



 ๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการวางแผน ส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 4.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

1 สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

 - เพื่อเป็นการส่งเสริม/สนับสนุน
โครงการพระราชด าริ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

10,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

18
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)



 ๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการวางแผน ส่งเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 4.2 แผนงาน สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการอบรมและส่งเสริม
อาชีพ

 - เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ เพิ่มทักษะและ
พัฒนาคุณภาพชีวติประชาชน

50,000 ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้
จากโครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

19
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ม.ค. ก.พ. ม.ีค.



 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 5.1 แผนงาน บรหิารงานทั่วไป

1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภกัด์ิ รักษ์พื้นที่สีเขียว

 - เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที่

30,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ฯ

 - เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ที่มีในพื้นที่ต าบลปูโยะ

30,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ป่าสองข้างถนนสายใน
ต าบล

 - เพื่อความสวยงามและเป็น
ระเบียบของชุมชน

5,000 ต าบลปูโยะ ส านักปลัด

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

20
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดับ

ที่
โครงการ

ธ.ค. ม.ค.



 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 5.2 แผนงาน สาธารณสุข

1 โครงการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนต าบลปูโยะ

 - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาขยะในพื้นที่

30,000   ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

 5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นการบรหิารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 5.3 แผนงาน การเกษตร

1 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 - เพื่ออนุรักษ์พันธกุรรมพืชตาม
แนวทางพระราชด าริและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่

40,000   ต าบลปูโยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

21
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดับ
ที่

โครงการ
ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

เม.ย.
ล าดับ

ที่
โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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



 ๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
 6.1 แผนงาน การศึกษา

1 โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน

 - เพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

50,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

ก.ค. ส.ค. ก.ย.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ค. ม.ิย.

22

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดับ
ที่ เม.ย.

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ



 ๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
 6.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1 โครงการอาซูรอสัมพันธ์  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

40,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

2 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

 - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

20,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

3 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

 - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

20,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

4 โครงการเมาลิดสัมพันธ์  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

50,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

5 โครงการจัดงานเข้าพรรษา  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

20,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

23
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดับ
ที่

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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



 ๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน
 6.2 แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

6 โครงการตาดีกาสัมพันธ์  - เพื่อจัดส่งเสริม ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมศาสนาและขัดเกลาจิตใจ
ให้ดีงาม

100,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เชิงปฏบิัติการถือศีลอดใน
เดือนรอมฏอนสัญจร

 - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

120,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

8 โครงการศาสนิกสัมพันธ์  - เพื่ออนุรักษ์ประเพณี 
วฒันธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่น

100,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

9 โครงการอบรมจริยธรรม
สัญจร (ดะวะห์สัญจร)

 - เพื่อส่งเสริมจริยธรรมแก่
เยาวชนและประชาชนในพื้นที่

50,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

10 โครงการอบรมศาสนา
ส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

 - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนมีความรู้ด้านศาสนา

10,000 ต าบลปูโยะ กอง
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ม.ค. ม.ีค. พ.ค.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบรหิารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดับ
ที่ ม.ิย.

โครงการ
ก.ค.

รายละเอียดของกิจกรรมทีเ่กิดขึน้จาก
โครงการ ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ก.พ. เม.ย.
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ



 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 7.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

1 โครงการ อบต.ปูโยะ
เคล่ือนทีพ่บประชาชน

 - เพือ่ออกพบปะประชาชนและ
จัดเก็บข้อมูลใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

     5,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

2 โครงการกิจกรรม 5 ส.  - เพือ่สร้างบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมในสถานทีท่ างานให้ดี
ขึ้น

5,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ

 - เพือ่สงเสริม ความรูความ
เขาใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนา
กลุม พัฒนาชุมชน และน าความรู
ทีไ่ดจากการเรียนรูของทองถิ่น อื่น
 มาปรับใชใหเกิดประโยชนแก่
ท้องถิ่นตนเอง

400,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

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

โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดบั
ที่ โครงการ



 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 7.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

4 โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจใน พรบ. ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 
พ.ศ.2540 แก่บุคลากร
และประชาชน

 - เพือ่ให้บุคลากร และประชาชน
มี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สิทธิและการใช้สิทธิตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสาร

20,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

5 โครงการอบรมพัฒนาจริย
ธรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการฯ

 - เพือ่พัฒนาความรู้ 
ความสามารถและคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร

30,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

6 โครงการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการของ อบต.ปูโยะ

 - เพือ่เป็นการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนทีม่ีต่อการ
ให้บริการของ อบต.

40,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

7 โครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์
ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ 

 - เพือ่อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ผู้มาติดต่อราชการ

40,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

ม.ิย. ก.ค.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดบั
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 7.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป

8 โครงการจัดซ้ือทีดิ่น  - เพือ่ใช้ในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปูโยะ

1,740,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ม.ีค. พ.ค.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดบั
ที่ โครงการ

ม.ิย.
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ ก.ค.
งบประมาณ 

(บาท) ส.ค.
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ก.พ. เม.ย.
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 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ดา้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 7.2 แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 โครงการวันท้องถิ่นไทย  - เพือ่ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปกครองท้องถิ่น

10,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

2 โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่นและเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล

 - ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
ในการแก้ไขปัญหาเพือ่ให้บริการ
ประชาชนในพืน้ที่

20,000 ต าบลปโูยะ ส านักปลัด

28

เม.ย.พ.ย. ธ.ค.

พ.ศ.2564

ม.ค. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ล าดบั
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ ต.ค.

พ.ศ.2563หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ก.พ. ม.ีค.



 1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 จัดซ้ือขาต้ังถังน้้า ขาต้ังถังน้้า จ้านวน 5 อัน 10,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

2 จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เคร่ืองโทรสาร จ้านวน 1 เคร่ือง 18,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

3 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็ก
บานเล่ือนกระจก

ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือนกระจก
จ้านวน 1 ตู้

5,500 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

4 จัดซ้ือถังน้้า ถังน้้าพลาสติก ขนาด 2,000 
ลิตร จ้านวน 5 ถัง

29,500 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

5 จัดซ้ือแท่นบรรยาย
(โพเด่ียม)

แท่นบรรยาย (โพเด่ียม)
จ้านวน 2 แท่น

8,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

6 จัดซ้ือโทรศัพท์ภายใน เคร่ืองโทรศัพท์ภายใน
จ้านวน 9 เคร่ือง

27,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

29
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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



 1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
 1.2 แผนงานสาธารณสุข

1 จัดซ้ือเก้าอี้ท้างาน เก้าอี้ท้างาน จ้านวน 1 ตัว 3,500 อบต.ปโูยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

 1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 จัดซ้ือเก้าอี้ท้างาน เก้าอี้ท้างาน จ้านวน 1 ตัว 3,500 อบต.ปโูยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

2 จัดซ้ือตู้เอกสารเหล็ก
แบบช่องใส่แฟ้ม

ตู้เอกสารเหล็ก แบบช่องใส่แฟ้ม
จ้านวน 1 ตู้

5,000 อบต.ปโูยะ กอง
สวัสดิการ

สังคม

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

30
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ที่ ครุภณัฑ์
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

ธ.ค. ม.ค.

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส.ค. ก.ย.

ที่ ครุภณัฑ์

ก.พ. ม.ีค.



 1. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน
 1.4 แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซ้ือเก้าอี้ท้างาน เก้าอี้ท้างาน จ้านวน 2 ตัว 7,000 อบต.ปโูยะ กองช่าง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

31
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ



 2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 โครงการขยายเขตระบบ
กระจายเสียงแบบไร้สายใน
ต้าบลปูโยะ

ขยายเขตระบบกระจายเสียงแบบ
ไร้สายในต้าบลปูโยะ 
จ้านวน 6 จุด

380,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

2 โครงการติดต้ังกล้องวงจร
ปิด CCTV

ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
จ้านวน 8 ตัว

700,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

 2. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
 2.2 แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซ้ือตู้ควบคุมปัม้ซับเมอร์ส ตู้ควบคุมปัม้ซับเมอร์ส
จ้านวน 1 ตู้

15,000 อบต.ปโูยะ กองช่าง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

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

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

32
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน



 3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
 3.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ้านวน 1 เคร่ือง

70,200 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

2 จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิด
มอเตอร์ไฟฟ้า

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
จ้านวน 1 จอ

45,500 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

33
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ธ.ค. ม.ค.



 4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 4.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

1 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือ LED ขาวด้า 
(18 หน้า/นาท)ี

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 
ขาวด้า (18 หน้า/นาท)ี    จ้านวน
 1 เคร่ือง

2,600 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

2 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส้าหรับประมวลผล     
แบบที ่1

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับ
ประมวลผลแบบที ่1         
จ้านวน 1 เคร่ือง

22,000 อบต.ปโูยะ กองคลัง

3 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์หรือ LED ขาวด้า 
(18 หน้า/นาท)ี

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED 
ขาวด้า (18 หน้า/นาท)ี    จ้านวน
 1 เคร่ือง

2,600 อบต.ปโูยะ กองคลัง

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ส.ค. ก.ย.ก.พ. ม.ีค.
รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท) ต.ค. พ.ย. ม.ิย. ก.ค.

34
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ธ.ค. ม.ค.



 4. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 4.2 แผนงานการศึกษา

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส้าหรับงานส้านักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงาน
ส้านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ้านวน 1 เคร่ือง

17,000 อบต.ปโูยะ กอง
การศึกษา

2 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก
พิมพ์ (ink tank printer)

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (ink tank 
printer) จ้านวน 1 เคร่ือง

4,300 อบต.ปโูยะ กอง
การศึกษา

3 จัดซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟ
ขนาด 800 VA

เคร่ืองส้ารองไฟ ขนาด 800 VA
จ้านวน 1 เคร่ือง

2,500 อบต.ปโูยะ กอง
การศึกษา

ก.พ. ม.ีค. ส.ค. ก.ย.

35
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ธ.ค. ม.ค. ม.ิย. ก.ค.เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ต.ค. พ.ย.



 5. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 5.1 แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
จ้านวน  1 คัน

84,300 อบต.ปโูยะ กองช่าง

 6. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
 6.1 แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้้า เคร่ืองสูบน้้า
จ้านวน 3 เคร่ือง

33,000 อบต.ปโูยะ กองช่าง

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

ส.ค. ก.ย.

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค.
รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.

36
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ที่ ครุภณัฑ์



 7. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดบัเพลิง
 7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 จัดซ้ือหัวฉีดดับเพลิง
ชนิดด้ามปืน

หัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน
จ้านวน  1 อัน

35,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

 8. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
 8.1 แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซ้ือเคร่ืองตบดิน เคร่ืองตบดิน จ้านวน  1 เคร่ือง 21,000 อบต.ปโูยะ กองช่าง

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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

37
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



 9. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ
 9.1 แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซ้ือเทปวัดระยะทาง เทปวัดระยะทาง จ้านวน  1 อัน 4,500 อบต.ปโูยะ กองช่าง

2 จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง ล้อวัดระยะทาง จ้านวน 1 ตัว 8,000 อบต.ปโูยะ กองช่าง

 10. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน
 10.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1 จัดซ้ือป้ายสามเหล่ียม
จราจรจุดตรวจ

ป้ายสามเหล่ียมจราจรจุดตรวจ
จ้านวน  1 ชุด

23,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

2 จัดซ้ือแผงกั้นจราจร
ชนิดเหล็ก

แผงกั้นจราจร ชนิดเหล็ก
จ้านวน 1 แผง

3,000 อบต.ปโูยะ ส้านักปลัด

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ต.ค. พ.ย.

38
บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับทีไ่มไ่ดด้ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.
ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

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


