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คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทองจัดทําข้ึน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวม
แผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจาณาแลว เสนอผูบริหารประกาศใช ตอไป 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 เปนแนวทางในการเบิกจายงบประมาณประจําป 
2564  เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด องคการ
บริหารสวนตําบลสํานักทอง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงานประจําป 2564 ฉบับนี้จะเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานเพ่ือสนองตอบตอปญหาความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 

 

      คณะผูจัดทํา 
     ตุลาคม  2563 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่  1  บทนํา 
 

 บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงานใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอ่ืนๆท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้นๆ  องคการบริหารสวนตําบล
สํานักทอง จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียด แผนงาน /โครงการ และกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด เพ่ือทําใหแนวทางในการบริหารจัดการ การ
ดําเนินงานในปงบประมาณพ.ศ.2564 ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีแนวทางและความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน  ลดปญหาความยุงยากซับซอน และทําใหเกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผลตอไป 

การจัดทําแผนการดําเนินงานมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ
องคการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดสงรางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน สิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

  แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน / โครงการ จากหนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น   

  การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
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วัตถุประสงคของแผนการเนินงาน 

  1.  เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง บรรลุตามเปาหมายลดปญหา
ความยุงยากซับซอน 
  2.  เพ่ือใหเห็นภาพรวมท่ีชัดเจน มีการประสานและบูรณาการการทํางาน ทําใหเกิดประโยชน
สูงสุด 
  3.  เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามแผนและสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมท่ัวถึงมี
ประสิทธิภาพ 
  4.  เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ใหมีความ
ม่ันคง 
  5.  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน  ใหไดรับโอกาสในการศึกษา  การบริการทาง
สังคม  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพท้ังทางดานรางกายและจิตใจอยางถวนหนาและเทาเทียมกัน 
  6.  เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.  เพ่ือสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการระหวางองคกรของรัฐ  องคกร
เอกชนและประชาชน 
  

ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินการ 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานตาง ๆ 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ความเห็นชอบ 
  5.  เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  ใหประกาศแผนการ
ดําเนินงาน โดยปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันและตอง
ปดประกาศไวอยางนอย  30  วัน 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ข้ันตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการ
ดําเนินการจริงในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แหงนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการ ในพ้ืนท่ี โดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบได
จากหนวยงานในพ้ืนท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /อําเภอ  หรือก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 

 ข้ันตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 3  สวน   คือ 
  สวนท่ี  1  บทนํา 
  สวนท่ี  2  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
  สวนท่ี  3  บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจําปงบประมาณ 2564 

 ข้ันตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือ
ประกาศใช  การประกาศแผนการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เรื่อง  แผนการดําเนินงาน (องคการบริหารสวนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องคการบริหารสวน
ตําบล..........) ประจําป เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินการ 
 
 
  คณะกรรมการสนบัสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
  คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
  คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน 
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รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนดําเนินการ
ดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินการ 

พิจารณารางแผนดําเนินการ
ํ  

เสนอราง ฯ ตอผูบริหาร
 ่  

ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอื่น 



 1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง บรรลุจุดมุงหมายตามท่ีกําหนดไวตามแผนการ
บริหารมีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด 
  2.  ประหยัดโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.  เกิดความรวมมือและประสานงานกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  สวน
ราชการอ่ืนและประชาชน สามารถสนองตอบตอความตองการไดตรงจุด 
  4.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองมีแนวทางในการบริหารจัดการลดปญหาความ
ซํ้าซอน 
  5.  ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ไดรับโอกาสและการบริการทางสังคมอยางเทาเทียมและ
เสมอภาคกัน 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ      
    1.1 แนวทางสงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชน 1 1.51 50,000 0.19  

รวม 1 1.51 50,000 0.19  
2. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา      
     2.1 แนวทางสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 4.54 6,060,000 22.64  
     2.2 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา อนุรักษประเพณี     วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

3 4.54 570,000 2.13  

     2.3 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 2 3.03 40,000 0.15  
รวม 8 12.12 6,670,000 24.92  

3. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

     

     3.1 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินแกประชาชน 

11 16.66 1,000,000 3.74  

    3.2 แนวทางเสริมสรางสุขภาพอนามัย สวัสดิการและใหการสงเคราะหแก
ประชาชน 

11 16.66 7,976,400 29.81  

รวม 22 33.33 8,976,400 33.55  
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ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

4. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
   4.1 แนวทางกอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายนํ้า 12 18.18 5,160,100 19.28  
   4.2 แนวทางกอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค 3 4.55 1,898,800 7.10  
   4.3  แนวทางการกอสราง ปรับปรุงอาคาร ลานกีฬาและภูมิทัศน 4 6.06 1,291,000 4.82  

รวม 19 28.79 8,349,900 31.20  
5.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      
    5.1  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5 7.58 1,120,000 4.18  
    5.2  แนวทางสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม -  - -  

รวม 5 7.58 1,120,000 4.18  
6.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล      
    6.1 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 9 13.64 1,425,000 5.32  
    6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 2 3.03 170,000 0.64  

รวม 11 16.67 1,595,000 5.96  
รวมทั้งสิ้น 66 100 26,761,300 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงานบัญชีครุภัณฑประจําปงบประมาณ 2564  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด 

จํานวน
งบประมาณ 

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทัง้หมด 

หนวยงาน
ดําเนินการ 

แผนงานบริหารงานคลัง 1 14.28 7,500 11.91 กองคลัง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 42.86 29,880 47.44 กองชาง 
แผนงานการศึกษา 2 28.58 21,300 33.82 กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข 1 14.28 4,300 6.83 กองสาธารณสุขฯ 

รวม 7 100 62,980 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค  

 1.  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีรายได 

 2.  เพ่ือยกรับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3.  เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 

1.1 แนวทางสงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ฝกอบรมการประกอบ
อาชีพและการสงเสรมิ
อาชีพ 

 

จัดฝกอบรมอาชีพใหแก
เด็ก,สตร,ีคนพิการ, 
คนชราและประชาชน
ท่ัวไป จํานวน 100 คน 

 

50,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

2. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

2.  เพ่ือเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.  เพ่ืออนุรักษและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 

2.1 แนวทางสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สํานักทอง 

สนับสนุนคาใชจายการ
บริหารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 ศูนย 

1,100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน / ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

 

จัดหาอาหารเสริม(นม)
ใหแกโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.จํานวน  3  แหง 
และ ศพด.จํานวน 2  แหง 

1,860,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนใน สังกัด  สพฐ. 

 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.จํานวน 3 
แหง 

3,100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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2.2 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 สงเสริมภมูิปญญา
ทองถ่ิน ประเพณี 
วัฒนธรรมและกิจกรรม 
ทางศาสนาเชน ทําบุญ
ขาวหลาม ทําบุญตัก
บาตรขนมหวาน 

สงเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนาให เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
จํานวน 5 หมูบาน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต 

จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัว 
ผูสูงอายุ และสงนํ้าพระ 
จํานวน 5 หมูบาน 

400,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา 

จัดกิจกรรมแหเทียนจํานํา
พรรษาถวายวัดในชุมชน 

จํานวน 5 หมูบาน 

150,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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2.3 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 สงเสริมการจัดแขงขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบล 
สํานักทอง 

จัดการแขงขันกีฬา 
เยาวชนและประชาชนใน 
ตําบลสํานักทองจํานวน  
5 หมูบาน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 สงเสริมการเลนกีฬาและ
นันทนาการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดการแขงขันกีฬา
ระหวางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของแตละ อปท. 
จํานวน 4 แหง 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

3. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งชุมชน 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  การสงเสริมการมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

2.  เพ่ือสงเคราะหและชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคมใหมีโอกาสเทาเทียมกัน 

3.1 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการฝกอบรม
ทบทวนสมาชิก 
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือนองคการ
บริหารสวนตําบล 
สํานักทอง 

ฝกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน  
จํานวน 50 คน 

150,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 โครงการเตรยีมความ
พรอมแผนปฏบัิติการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดอบรมใหความรู 
เจาหนาท่ี สมาชิก  
อปพร.อบต. สํานักทอง 
จํานวน  50 คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

3 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

ตั้งจุดตรวจปองกันการ
ลดอุบัตเิหตุชวงเทศกาล
ปใหมและเทศกาล
สงกรานต 
 

10,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

สนับสนุนการจัดทํา
โครงการรณรงคปองกัน
สถาบันของชาต ิ

50,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

5 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

รณรงคปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 
ในชุมชน จํานวน 5 
หมูบาน 

100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

6 โครงการฝกอบรม
เยาวชนสัมพันธตานภัย
ยาเสพตดิ 

จัดกิจกรรมคายเยาวชน
สัมพันธเพ่ือใหความรู
และสรางหลักการ
ทํางานรวมกันเปนทีม
ใหแกเด็กเยาวชน 

60,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

7 โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความรูประชาชน 

ดําเนินการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ สตรี
ผูสูงอายุ ประชาชนผูนํา 
สมาชิก อปพร. 

300,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

8 สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส สตรีและ
ประชาชนท่ัวไป 

จัดฝกอบรมใหความรู ผู
พิการผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชน  5 หมูบาน 

200,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

9 สงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สนับสนุนหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
5 หมูบาน 
 

10,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการเสรมิสรางการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในตําบล 
สํานักทอง 

ดําเนินการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีและครอบครัว 
จํานวน  50  คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

11 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบล   
สํานักทอง 

จิตอาสาภัยพิบัติ อบต.
สํานักทอง จํานวน  
50 คน 

80,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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3.2 แนวทางเสริมสรางสุขภาพอนามัย สวัสดิการและใหการสงเคราะหแกประชาชน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการ “อากาศ
บริสุทธ์ิถาหยดุมลพิษ 

ฝกอบรมใหประชาชนใน
ตําบลสํานักทอง จํานวน 
50 คน   

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

2 โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ดวย EM Ball 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง จํานวน 50คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

3 โครงการคดัแยกขยะ
และบรหิารจดัการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทองจํานวน 50 คน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

4 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดสและ
โรคตดิตอทาง 
เพศสัมพันธ 

จัดอบรมใหความรูแก 
เด็ก เยาวชน,ผูนําชุมชน
ประชาชนทุกหมู 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

5 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง 
โครงการพระราชดาํร ิ
ดานสาธารณสุข 

สนับสนุนงบประมาณ
จัดทําโครงการตาม 
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 5 
หมูบาน 

100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

6 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ดําเนินการรณรงคฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาและคมุกําเนิด แกสุนัข
และแมวในตําบลสํานัก
ทอง 
 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการทําหมันสุนัข
และแมว 

สุนัขและแมวรอยละ80 
ในตําบลสาํนักทองไดรับ
การทําหมัน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

8 โครงการลางมือ กินรอน
ชอนกลางปราศจากโรค 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง จํานวน 50 
คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุขฯ 

            

9 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุในพ้ืนท่ี 
อบต.สํานักทอง 

6,529,200 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลดั             

10 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
คนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี 
อบต.สํานักทอง 

1,171,200 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลดั             

11 โครงการจายเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในพ้ืนท่ี อบต.
สํานักทอง 

36,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

4. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการคมนาคมมากข้ึน 

2.  เพ่ือใชเปนเสนทางในการคมนาคมขนสงและติดตอสื่อสาร 

3.  เพ่ือเปนการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพ 

4.1 แนวทางกอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายน้ํา 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 กอสรางถนน คอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย เขาเห็ด 
- คลองนอย  หมูท่ี 2 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 160   ม.หนา 
0.15 ม. ผิวจราจร  800  
ตรม.ไมมไีหลทาง         

495,200 หมูท่ี  2 กองชาง             

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย ชีไก       
หมูท่ี  2 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 160 ม.หนา 
0.15 ม. ผิวจราจร 800 
ตรม.มีไหลทางขางละ
0.50 ม.ขุดรองระบายนํ้า
2 ขางทาง 

499,400 หมูท่ี  2 กองชาง             

3 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ซอย ศาลเจา 
หมูท่ี 2  

กอสรางถนน คสล. กวาง 
5  เมตร ยาว 200  เมตร 
หนา 0.15  เมตรผิว
จราจร 1,000 ตร.ม. 

184,200 หมูท่ี  2 กองชาง             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย หนอง
ตารอด หมูท่ี  2 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 160 ม.หนา 
0.15 ม.ผิวจราจร  800            
ตรม.ไหลทางลูกรัง0.50ม. 
ขุดรองระบายนํ้า 2ขาง 

499,400 หมูท่ี  2 กองชาง             

5 กอสรางถนน คสล. ซอย 
4/1 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  180 เมตร 
หนา0.15 เมตร ผิว
จราจร 9000 ตรม. 

438,300 หมูท่ี 3 กองชาง             

6 กอสรางถนน คสล. ซอย 
8 หมูท่ี 3  
บานธรรมสถิต 

กอสรางถนน คสล. 
5 เมตร ยาว  180 เมตร
หนา0.15 เมตร 
ผิวจราจร 9000 ตรม. 

499,400 หมูท่ี 3 กองชาง             

7 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายขาง
ประปาและยกระดับดิน
เปนถนนบดอัดแนน  
หมูท่ี  3 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 100  ม. หนา 
0.15 ม. ผิวจราจร 500  
ตรม.ยกระดับดินกวาง 5 
ม.ยาว 93 ม.สูงเฉลี่ย
0.80 ม.ลูกรังบดอัดแนน 
0.20 ม. 

498,900 หมูท่ี 3 กองชาง             

8 กอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ สาย เขา
มะกอก – ถนนเขาลอย-
ซากบก หมูท่ี 4 

กอสรางถนน คสล. กวาง 
6 ม. ยาว 133 ม.หนา 
0.15 ม.ผิวจราจร  798            
ตรม.มีไหลทางขางละ
0.50 ม.ขุดรองระบายนํ้า
2 ขางทาง 

495,700 หมูท่ี 4 กองชาง             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 กอสรางรางระบายนํ้า
แบบตัววี ซอย 6  
หมูท่ี 1 

กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล. ตามแบบ อบต. 

250,000 หมูท่ี 1 กองชาง             

10 กอสรางสะพานคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย 
หมอนทอง 1 หมูท่ี 1 

กอสรางสะพาน คสล.  
กวาง 7 ม.ยาว 18 ม. 
(แบบไมมีทางเทา) 

1,300,000 หมูท่ี 1 กองชาง             

11 ติดตั้งการดเรลลูกฟูกใน
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 
หมูท่ี 1 - 5 

ติดตั้งการดเรลลูกฟูกใน
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 
ตามแบบอบต. 

499,600 ตําบล 
สํานักทอง 

กองชาง             

12 ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณ
จุดเสีย่งพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง หมูท่ี 1 - 5 

ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณ
จุดเสีย่งตําบลสํานักทอง 

500,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กองชาง             
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4.2 แนวทางกอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 กอสรางประปาหมูบาน
แบบหอสูง 
พรอมเจาะบอบาดาล
และขยายเขตประปา 
หมูท่ี 5 

กอสรางประปาแบบหอสูง
25 ม.พรอมเจาะบาดาล
ขนาด 6น้ิวลึกไมนอยกวา 
80 ม.และขยายเขต
ประปาใหครอบคลุม
หมูบาน 

1,000,000 หมูท่ี 5 กองชาง             

2 ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 
ในรั้วองคการบริหาร
สวนตําบลสํานักทอง  
หมูท่ี 1 

ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล ใน
รั้วองคการบริหารสวน
ตําบลสํานักทอง หมูท่ี 1 

449,400 หมูท่ี 1 สํานักปลดั             

3 ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 
ในสนามกีฬา ตําบล 
หมูท่ี 1 

ติดตั้งไฟฟาโซลาเซลล 
สนามกีฬาตําบลสํานักทอง  
หมูท่ี 1 

449,400 หมูท่ี 1 กองการ 
ศึกษาฯ 
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4.3  แนวทางการกอสราง ปรับปรุงอาคาร ลานกีฬาและภูมิทัศน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ปรับปรุงตอเติมศาลา
กลางบานกลุมสะพาน
ชาง  หมูท่ี 4 

ปรับปรุงตอเติมศาลา
กลางบานกลุมสะพาน
ชาง 

498,000 หมูท่ี 4 กองชาง             

2 กอสรางลาน
อเนกประสงคพรอมราง
ระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
สํานักงานอบต. 
สํานักทอง หมูท่ี 1 

กอสรางลาน
อเนกประสงคพรอมราง
ระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
สํานักงาน 

178,000 หมูท่ี 1 สํานักปลดั             

3 กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค อบต.
สํานักทอง หมูท่ี 1 

กอสรางหลังคาคลุมลาน
อเนกประสงค อบต.
สํานักทอง 

122,000 หมูท่ี 1 สํานักปลดั             

4 ปรับภูมิทัศนในพ้ืนที
สํานักงานอบต.สาํนัก
ทอง หมูท่ี 1 

ปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ีอบต.
สํานักทอง ตามแบบ 
อบต. 

493,000 หมูท่ี 1 สํานักปลดั             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

5.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือดูแลรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.  เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.  เพ่ือปองกันและแกไขการบุกรุกพ้ืนท่ีปาในชุมชน 
5.1  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการธนาคารนํ้าใตดิน ฝกอบรมการจัดทํา
ธนาคารนํ้าใตดินแก
ประชาชนตําบลสํานัก
ทอง จํานวน 50 คน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 สงเสริมการอนุรักษปา
ชุมชน 

อนุรักษฟนฟูและปลูก
ปาชุมชนใหเพ่ิมข้ึนใน
พ้ืนท่ี 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

3 สงเสริมการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ฝกอบรมเยาวชนและ 
ประชาชนจํานวน 
 50 คน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

4 สงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชดําร ิ

ประชาชนในพ้ืนท่ีเขา
รวมกิจกรรม  จํานวน 
100 คน 
 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันสืบ
เน่ืองมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี
 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
สํานักทอง จํานวน 50 
คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

 

 

5.2 แนวทางสงเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

6.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือสงเสริมการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.1 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เลือกตั้งผูบริหารทอง ถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณใน
การบริหารงานเลือกตั้ง 

500,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 จัดงานเฉลมิพระเกียรติ
และรัฐพิธี 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรต ิ
และพิธีจุดเทียนชัย 
พ้ืนท่ีตําบลสํานักทอง 

260,000 ตําบล 

สาํนกัทอง 

สาํนกัปลดั             

3 เพ่ิมศักยภาพในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของศูนยปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเมืองระยอง
(ศป.ปส.อ.เมืองระยอง) 
 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

50,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

สาํนกัปลดั             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เทศกาลผลไมและของด ี
เมืองระยอง  
 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

40,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

สาํนกัปลดั             

5 งานวันสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช 
จังหวัดระยอง 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

20,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

 

สาํนกัปลดั             

6 โครงการสงเสริม 
สนับสนุน อนุรักษมรดก
ไทยและเฉลมิ 
พระเกียรตสิมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เน่ือง
ใน วันคลายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรม
ของอําเภอเมืองระยอง เข า
รวมงานวันอนุรักษมรดก
ไทย จังหวัดระยอง  

 

สงเสริมการจัดขบวนแห
เฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี และกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม 

20,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการวิจัยและสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน 

การจัดเก็บขอมูลและ
วิจัยครอบคลุม  5  
หมูบาน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

8 จัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
และแผนท่ีภาษี 

จัดทําทะเบียนทรัพยสิน
และแผนท่ีภาษี ตําบล
สํานักทอง 

500,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กองคลัง             

9 สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

จัดเวทีประชาคมและ 
ประชุม ประชาคมหมูท่ี 
1-5 

5,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กองคลัง             
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6.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 โครงการสงเสริมฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ผูบริหาร สมาชิก ฯและ 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

ฝกอบรมคณุธรรม  
จริยธรรม ผูบริหาร 
สมาชิก พนักงานสวน 
ตําบลและพนักงานจาง 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 สงเสริมและพัฒนาความรู
ผูบริหารสมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 

สนับสนุนบุคลากรเขา 
รับอบรม 

150,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

1.ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 

 
ลํา 

ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 จัดซ้ือเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) 

สามารถเปน Printer 
Copier, Scannerและ
Faxภายในเครื่อง
เดียวกัน 

7,500 - กองคลัง             

2 จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร
สํานักงานจํานวน 1 
เครื่อง 

17,000 - กอง
การศึกษาฯ 

            

3 จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(TnK Tank) 

เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(TnK Tank
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 - กอง
การศึกษาฯ 

            

4 จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(TnK Tank) 

เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(TnK Tank
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 - กอง 
สาธาณสุขฯ 
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
ครุภัณฑ 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ตูเก็บเอกสาร ตูเก็บเอกสาร 
(แบบบานเลื่อน)
จํานวน 4 ตู 

17,680 - กองชาง             

6 ตูเหล็ก 4 ลิ้นชัก ตูเหล็กขนาด4 ลิ้นชัก
(มอก.)จํานวน 1 ตู 

7,900 - กองชาง             

7 จัดซ้ือเครื่องพิมพแบบ
ฉีดหมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(TnK Tank) 

เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ(TnK Tank
จํานวน 1 เครื่อง 

4,300 - กองชาง             
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