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คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบล      
สํานักทอง จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548  และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที ่3) พ.ศ.2561 กําหนดใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง  
สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวจัดทํา
รางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจาณาแลว เสนอผูบริหารประกาศใช ตอไป 

  แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนแนวทางในการเบิกจาย
งบประมาณประจําปพ.ศ. 2565  เพื่อใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง หวังเปนอยางย่ิงวาแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับน้ีจะเปนประโยชนในการดําเนินงานเพื่อสนองตอบตอปญหาความ
ตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอไป 
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สวนที่  1  บทนํา 
 

 บทนํา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณน้ันๆ  
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี
จุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน /โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด เพื่อทําให
แนวทางในการบริหารจัดการ การดําเนินงานในปงบประมาณพ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง มีแนวทางและความชัดเจนในการดําเนินงาน ลดปญหาความยุงยากซับซอน และทําใหเกิดความสะดวก
ในการติดตามและประเมินผลตอไป 

การจัดทําแผนการดําเนินงานมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดสงรางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายใน สิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ 
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 

  แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสรจ็ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิม่เติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน / โครงการ จากหนวย
ราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ ที่ตองดําเนินการในพื้นที่องคการบริหารสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณน้ัน   

  การขยายเวลาการจัดทําแผนและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน 
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วัตถุประสงคของแผนการเนินงาน 

  1.  เพื่อใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง บรรลุตามเปาหมายลด
ปญหาความยุงยากซับซอน 
  2.  เพื่อใหเห็นภาพรวมที่ ชัดเจน มีการประสานและบูรณาการการทํางาน ทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
  3.  เพื่อใหการบรหิารจัดการเปนไปตามแผนและสามารถดําเนินการไดอยางครอบคลุมทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ 
  4.  เพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลังขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ใหมี
ความมั่นคง 
  5.  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน  ใหไดรับโอกาสในการศึกษา  การบริการ
ทางสังคม  การประกอบอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพทั้งทางดานรางกายและจิตใจอยางถวนหนาและเทาเทียม
กัน 
  6.  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.  เพื่อสงเสริมกระบวนการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการระหวางองคกรของรัฐ  
องคกรเอกชนและประชาชน 
  

ข้ันตอนในการจัดทําแผนการดําเนินการ 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนดังน้ี 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ ที่ตอง
ดําเนินการในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
และหนวยงานตาง ๆ 
  3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาทองถ่ิน นํารางแผนการดําเนินงานเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
  4.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหความเห็นชอบ 
  5.  เมื่อผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว  ใหประกาศแผนการ
ดําเนินงาน โดยปดประกาศภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน
และตองปดประกาศไวอยางนอย  30  วัน 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนท่ี  1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  เก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการ
ดําเนินการจริงในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินแหงน้ันเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หนวยงานอื่นจะเขามาดําเนินการ ในพื้นที่ โดยขอมูลดังกลาวอาจ
ตรวจสอบไดจากหนวยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด /อําเภอ  หรือกิ่งอําเภอ
แบบบูรณาการ 

 ขั้นตอนท่ี  2  การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 3  สวน   คือ 
  สวนที่  1  บทนํา 
  สวนที่  2  บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 
  สวนที่  3  บัญชีโครงการ/กิจกรรมประจําปงบประมาณพ.ศ. 2565 

 ขั้นตอนท่ี  3  การประกาศแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพื่อ
ประกาศใช  การประกาศแผนการดําเนินงาน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศของ   องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง  แผนการดําเนินงาน (องคการบริหารสวนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / 
องคการบริหารสวนตําบล..........) ประจําป เพื่อปดประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณชนไดทราบและสามารถ
ตรวจสอบได 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนนิการ 
 
 
  คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
  คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
  คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

จัดทํารางแผนดําเนินการ
ดําเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนินการ 

พิจารณารางแผนดําเนินการดําเนนิงาน 

เสนอราง ฯ ตอผูบริหารทองถิ่น 

ใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยงานอ่ืน 
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 1.4  ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
  1.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง บรรลุจุดมุงหมายตามที่กาํหนดไวตามแผนการ
บริหารมีทิศทางเกิดความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุด 
  2.  ประหยัดโดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  3.  เกิดความรวมมือและประสานงานกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  สวน
ราชการอื่นและประชาชน สามารถสนองตอบตอความตองการไดตรงจุด 
  4.  ทําใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองมีแนวทางในการบริหารจัดการลดปญหาความ
ซ้ําซอน 
  5.  ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ไดรับโอกาสและการบริการทางสังคมอยางเทา
เทียมและเสมอภาคกัน 
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บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงานดําเนินการ 

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสรมิสรางธรรมาภบิาล      
    1.1 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน 7  10.77 660,000 2.95 สํานักปลัด 
    1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 2 3.08 270,000 1.20  

รวม 9 13.85 930,000 4.15  
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ      
    2.1 แนวทางสงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชน 1 1.54 25,000 0.11 สํานักปลัด 

รวม 1 1.54 25,000 0.11  
3. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา      
     3.1 แนวทางสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 4.61 5,250,390 23.45  
     3.2 แนวทางสงเสริมกจิกรรมดานศาสนา อนุรกัษประเพณี     วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

3 4.61 70,000 0.31 กองการศึกษาฯ 

     3.3 แนวทางสงเสริมกจิกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 2 3.08 40,000 0.19  
รวม 8 12.30 5,360,390 23.95  

 

 

 



7 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จํานวนงบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณ

ท้ังหมด 

หนวยงานดําเนินการ 

4. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

     

4.1 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินแกประชาชน 

13 20.00 1,050,000 4.69       สํานักปลัด , 

4.2 แนวทางเสริมสรางสุขภาพอนามัย สวสัดิการและใหการสงเคราะหแก
ประชาชน 

12 18.46 8,132,400 36.33      กองสาธารณสุขฯ 

รวม 25 38.46 9,182,400 41.02  
5. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน      
   5.1 แนวทางกอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายนํ้า 15 23.08 6,702,000 29.94 กองชาง 
   5.2 แนวทางกอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค -  -   
   5.3  แนวทางการกอสราง ปรับปรุงอาคาร ลานกีฬาและภมิูทัศน -  -   

รวม 15 23.08 6,702,000 39.94  
6.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      
    61  แนวทางการอนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 5 7.69 130,000 0.58 สํานักปลัด 
    6.2  แนวทางสงเสริมการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม -  -   

รวม 5 7.69 130,000 0.58  
7. บัญชคีรุภัณฑ 2 3.08 57,000 0.25 สํานักปลัด,กองคลงั 

รวม 2 3.08 57,000 0.25  
รวมท้ังสิ้น 65 100 22,386,790 100  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

1.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อสงเสริมการบรหิารราชการใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

 2.  เพื่อใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.1 เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน (แผนงานบริหารท่ัวไป) 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 เลือกต้ังผูบริหารทอง ถ่ิน 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารงาน
เลือกต้ัง 

450,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
และรัฐพิธี 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 
และพิธีจุดเทียนชัย 
พื้นที่ตําบลสํานักทอง 

50,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

3 เพิ่มศักยภาพในการ
ปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดของศูนยปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยา
เสพติดอําเภอเมอืงระยอง
(ศป.ปส.อ.เมอืงระยอง) 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

50,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 งานวันสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช จังหวัดระยอง 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

20,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

สํานักปลัด             

5 เทศกาลผลไมและของดี 
เมืองระยอง  
 

สนับสนุนงบประมาณ 
อําเภอเมืองระยอง 

40,000 สํานักงาน
ปกครอง

อําเภอเมือง
ระยอง 

สํานักปลัด             

6 โครงการสงเสรมิ 
สนับสนุน อนุรักษมรดก
ไทยและเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เน่ือง
ใน วันคลายวันพระราช
สมภพ 2 เมษายน และ
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม
ของอําเภอเมืองระยอง เข า
รวมงานวันอนุรกัษมรดก
ไทย จังหวัดระยอง  

สงเสริมการจัดขบวน
แหเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี และ
กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

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.2564 พ.ศ.2565 
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
ใหบรกิารประชาชน 

การจัดเก็บขอมูลและ
วิจัยครอบคลุม  5  
หมูบาน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการสงเสรมิฝกอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
ผูบริหาร สมาชิก ฯและ 
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง 

ฝกอบรมคุณธรรม  
จริยธรรม ผูบรหิาร 
สมาชิก พนักงานสวน 
ตําบลและพนักงานจาง 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 สงเสริมและพัฒนาความรู
ผูบริหารสมาชิกสภา
ทองถ่ิน พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 

สนับสนุนบุคลากรเขา 
รับอบรม 

250,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

+ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค  

  1.  เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีรายได 

  2.  เพื่อยกรับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3.  เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน 

2.1 แนวทางสงเสริมการประกอบอาชีพสรางรายไดใหประชาชน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
อาชีพและการสงเสริม
อาชีพ 
 

จัดฝกอบรมอาชีพ
ใหแกเด็ก,สตร,ีคน
พิการ, คนชราและ
ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 100 คน 
 

25,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

3. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อสงเสริมและพฒันาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

 2.  เพื่อเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3.  เพื่ออนุรักษและสบืสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน 

3.1 แนวทางสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
คาใชจายในการบรหิาร
สถานศึกษาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.สํานักทอง 

สนับสนุนคาใชจายการ
บรหิารสถานศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
จํานวน 2 ศูนย 

742,550 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 อาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน / ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 
 

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

1,618,240 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

      
 

      

 

 



14 
 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนใน สงักัด  สพฐ. 
 

สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
จํานวน 3 แหง 

2,889,600 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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3.2 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 สงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน ประเพณี 
วัฒนธรรมและกจิกรรม 
ทางศาสนาเชน ทําบญุ
ขาวหลาม ทําบญุตัก
บาตรขนมหวาน 

สงเสริมกจิกรรมทาง
ศาสนาให เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
จํานวน 5 หมูบาน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 โครงการสบืสาน
ประเพณีสงกรานต 

จัดกิจกรรมรดนํ้าดําหัว 
ผูสงูอายุ และสงฆนํ้า
พระจํานวน 5 หมูบาน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

3 โครงการแหเทียนจํานํา
พรรษา 

จัดกิจกรรมแหเทียน
จํานําพรรษาถวายวัด
ในชุมชน จํานวน 5 
หมูบาน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

3.3 แนวทางสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 
เยาวชนและประชาชน
ในตําบลสํานักทอง
จํานวน  5 หมูบาน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 

            

2 สงเสริมการเลนกีฬาและ
นันทนาการศูนยพฒันา
เด็กเล็ก 

จัดการแขงขันกีฬา
ระหวางศูนยพฒันา 
เด็กเล็กของแตละ 
อปท. จํานวน 4 แหง 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

4. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสรางความเขมแข็งชุมชน 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  การสงเสริมการมีสวนรวมอยางย่ังยืน 

 2.  เพื่อสงเคราะหและชวยเหลอืผูดอยโอกาสในสงัคมใหมโีอกาสเทาเทียมกัน 

4.1 แนวทางเสริมสรางความเขมแข็ง ความสามัคคี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
ฝายพลเรอืนองคการ
บรหิารสวนตําบล 
สํานักทอง 

ฝกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรอืน  
จํานวน 50 คน 

100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 โครงการเตรียมความ
พรอมแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดอบรมใหความรู 
เจาหนาที่ สมาชิก  
อปพร.อบต. สํานักทอง 
จํานวน  50 คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล 

ต้ังจุดตรวจปองกันการ
ลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ปใหมและเทศกาล
สงกรานต 

10,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

4 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคการ
บรหิารสวนตําบลสํานัก
ทอง 

เพื่อใชจายเปนคา
ฝกอบรม  คาจัด
สถานที่คาอาหาร
เครื่องด่ืมและ
คาตอบแทนวิทยากร 
เปนตน 

50,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

5 โครงการศึกษาเรียนรู
ตามรอยพอหลวง 

เพื่อใชจายคาฝกอบรม 
การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ตามรอยพอ
หลวง 

200,000 อางเกบ็นํ้า
ดอกกราย 

อําเภอปลวก
แดง 

สํานักปลัด             

6 โครงการปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สนับสนุนการจัดทํา
โครงการรณรงค
ปองกันสถาบันของ
ชาติ 

25,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

รณรงคปองกันและ 
แกไขปญหายาเสพติด 
ในชุมชน จํานวน 5 
หมูบาน 

50,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

8 โครงการฝกอบรม
เยาวชนสัมพันธตานภัย
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมคาย
เยาวชนสัมพันธเพื่อให
ความรูและสราง
หลักการทํางานรวมกัน
เปนทมีใหแกเด็ก
เยาวชน 

60,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

9 โครงการสงเสรมิและ
พัฒนาความรูประชาชน 

ดําเนินการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ สตรี
ผูสงูอายุ ประชาชน
ผูนํา สมาชิก อปพร. 

300,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

10 สงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ผูสงูอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาส สตรีและ
ประชาชนทั่วไป 

จัดฝกอบรมใหความรู 
ผูพิการผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาสและ
ประชาชน  5 หมูบาน 

200,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

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

11 สงเสริมสนับสนุนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

สนับสนุนหลักปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง 
5 หมูบาน 
 

10,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

12 โครงการเสรมิสรางการ
พัฒนาสตรีและ
ครอบครัวในตําบล 
สํานักทอง 

ดําเนินการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุม
สตรีและครอบครัว 
จํานวน  50  คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

13 สงเสริมและสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

จัดเวทีประชาคมและ 
ประชุม ประชาคม 
หมูที่ 1-5 

5,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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4.2 แนวทางเสริมสรางสุขภาพอนามัย สวัสดิการและใหการสงเคราะหแกประชาชน 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
บรสิุทธ์ิถาหยุดมลพิษ 

ฝกอบรมใหประชาชน
ในตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50 คน   

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

2 โครงการบําบัดนํ้าเสีย
ดวย EM Ball 

จัดฝกอบรมใหความรู
แกประชาชนในพื้นที่
ตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

3 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคเอดสและ
โรคติดตอทาง 
เพศสัมพันธ 

จัดอบรมใหความรูแก 
เด็ก เยาวชน,ผูนํา
ชุมชนประชาชนทุกหมู 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

4 โครงการทําหมันสุนัข
และแมว 

สุนัขและแมวรอยละ
80 ในตําบลสํานักทอง
ไดรับการทําหมัน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

5 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ 

เพื่อจายเปนคาจัด
ฝกอบรมเกี่ยวกบัการ
ปองกันและควบคุมโรค 

100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา 

ดําเนินการรณรงคฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในตําบลสํานัก
ทอง 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

7 โครงการลางมือ กินรอน
ชอนกลางปราศจากโรค 

จัดฝกอบรมใหความรู
แกประชาชนในพื้นที่
ตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50 คน 
 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

8 โครงการคัดแยกขยะ
และบริหารจัดการขยะ
เปยกในครัวเรือน 

จัดฝกอบรมใหความรู
แกประชาชนในพื้นที่
ตําบลสํานักทอง
จํานวน 50 คน 
 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

9 โครงการเงินอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทาง 
โครงการพระราชดําร ิ
ดานสาธารณสุข 

สนับสนุนงบประมาณ
จัดทําโครงการตาม 
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข จํานวน 
5 หมูบาน 

100,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูสงูอายุ 

ผูสงูอายุในพื้นที ่
ตําบล.สํานักทอง 

6,519,600 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

11 โครงการจายเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

คนพิการในพื้นที ่
ตําบล.สํานักทอง 

1,216,800 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

12 โครงการจายเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดสในพื้นที่ 
ตําบล.สํานักทอง 

36,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

5. ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการคมนาคมมากข้ึน 

 2.  เพื่อใชเปนเสนทางในการคมนาคมขนสงและติดตอสื่อสาร 

 3.  เพื่อเปนการพฒันาปรับปรงุระบบโครงสรางพื้นฐานใหมปีระสิทธิภาพ 

5.1 แนวทางกอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมขนสงและทางระบายนํ้า 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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
เสริมเหล็กซอย 5 
เช่ือม ซอย 7 (เกษตร
พัฒนา) หมูที่ 1 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 142   ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไมนอยกวา 710  
ตรม.แบบมีไหลทางลกูรงั
ขางละ 0.50 ม.         

498,000 หมูที่  1 กองชาง             

2 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย      
สังขฤกษ เช่ือมซอย 7 
(เกษตรพัฒนา)  
หมูที่ 1 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
6 ม. ยาว 118 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไมนอยกวา 708  
ตรม.แบบมีไหลทางลกูรงั
ขางละ 0.50 ม.    

494,000 หมูที่  1 กองชาง             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย ไปดี - 
มาดี 1 หมูที่ 2 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 142 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไมนอยกวา 710  
ตรม.แบบมีไหลทางลกูรงั
ขางละ 0.50 ม.    

498,000 หมูที่  2 กองชาง             

4 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย เกาะ
กลาง ซอย 8 หมูที่ 2 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
5 ม. ยาว 142 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไมนอยกวา 710  
ตรม.แบบไมมีไหลทาง
ลูกรงั  

493,000 หมูที่  2 กองชาง             

5 ปรับปรงุถนนดินลกูรัง
(หินคลกุ)พรอมบดอัด
แนน ถนนสายเกาะ
กลางซอย  1/1  
หมูที่ 2 

หินคลุกพรอมบดอัดแนน 
กวาง 5 ม. ระยะทางยาว 
200 ม. หนา 0.20 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลกุไม
นอยกวา 1,100 ลบม. 
 

225,000 หมูที่  2 กองชาง             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ปรับปรงุถนนดินลกูรัง 
(หินคลกุ) พรอมบดอัด
แนน ซอย หนองตา
รอด หมูที่ 2 

หินคลุกพรอมบดอัดแนน 
กวาง 5 ม. ระยะทางยาว 
100 ม. หนา 0.20 ม. มี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
560 ลบม. 

112,000 หมูที่ 2 กองชาง             

7 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ธรรมสถิต 
ซอย 3(บริเวณอางเก็บ
นํ้าเขาธรรมมาตร) 
 หมูที่ 3 

กอสรางถนน คสล. กวาง  5 
ม. ยาว 142 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม
นอยกวา 710  ตรม.แบบ
ไมมีไหลทางลูกรงั 

493,000 หมูที่ 3 กองชาง             

8 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ธรรมสถิต
ซอย 4 หมูที่ 3 

กอสรางถนน คสล. กวาง  5 
ม. ยาว 142 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม
นอยกวา 710  ตรม.แบบมี
ไหลทางลูกรังขางละ  
0.50 ม. 

498,000 หมูที่ 3 กองชาง             

9 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ธรรมสถิต
ซอย 8 หมูที่ 3 

กอสรางถนน คสล. กวาง  5 
ม. ยาว 142 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม
นอยกวา 710  ตรม.แบบมี
ไหลทางลูกรังขางละ  
0.50 ม. 

204,000 หมูที่ 3 กองชาง             



27 
 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ปรับปรงุถนนดินลกูรัง 
(หินคลกุ) พรอมบดอัด
แนน ธรรมสถิต  
ซอย 5/1  หมูที่ 3 

หินคลุกพรอมบดอัดแนน 
กวาง 5 ม. ระยะทางยาว 
200 ม. หนา 0.50 ม. มี
ปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 
1,200 ลบม. 

232,000 หมูที่ 3 กองชาง             

11 กอสรางประปาหมูบาน
แบบหอสงู พรอมเจาะ
บอบาดาล 1 ลูก 
บริเวณสะพานชาง –
เขาอาง หมูที่ 4 

กอสรางถังเหล็กเก็บนํ้า 
ขนาด 20.ลบม.สูง 15 ม.
พรอมงานฐานราก คสล.
พรอมงานถังกรองสนิมเหล็ก 
ขนาด 30 แกลลอนตอนาท ี

1,193,000 หมูที่ 4 กองชาง             

12 ปรับปรงุถนนดินลกูรัง 
พรอมบดอัดแนน สาย
เกษตรศิร-ิเขาอาง  
ซอย 1 หมูที่ 5 

ลงดินลูกรงัพรอมบดอัดแนน 
ผิวจราจร กวาง 4 ม.หนา 
เฉลี่ย 0.30 ม.หรือมี
ปริมาตรดินลกูรงัไมนอยกวา 
1,380 ลบม. 

171,000 หมูที่ 5 กองชาง             

13 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย เขา
อาง-สะพานชาง  
หมูที่ 5 

กอสรางถนน คสล. กวาง  5 
ม. ยาว 160 ม.หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นทีเ่ทคอนกรีตไม
นอยกวา 800  ตรม.แบบมี
ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 
ม.ขุดรองระบายนํ้า 2 
ขางทาง  

595,000 หมูที่ 5 กองชาง             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

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

14 กอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
สายเกษตรศิริ -  
เขาอาง ซอย 3  
หมูที่ 5 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
4 ม. ยาว 180 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไมนอยกวา 720  
ตรม.แบบไมมีไหลทาง
ลูกรงั 

498,000 หมูที่ 5 กองชาง             

15 กอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหลก็ 
สายเกษตรศิริ –  
เขาอาง ซอย 6  
หมูที่ 5 

กอสรางถนน คสล. กวาง  
4 ม. ยาว 180 ม.หนา 
0.15 ม. หรือมีพื้นทีเ่ท
คอนกรีตไมนอยกวา 720  
ตรม.แบบไมมีไหลทาง
ลูกรงั 

498,000 หมูที่ 5 กองชาง             

 

 

5.2 แนวทางกอสราง ปรับปรุงสาธารณูปโภค 

5.3  แนวทางการกอสราง ปรับปรุงอาคาร ลานกีฬาและภูมิทัศน 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2565 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

6.  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อดูแลรกัษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 2.  เพื่อปลกูจิตสํานึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 3.  เพื่อปองกันและแกไขการบกุรุกพื้นที่ปาในชุมชน 
6.1  แนวทางการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 โครงการธนาคารนํ้า
ใตดิน 

ฝกอบรมการจัดทํา
ธนาคารนํ้าใตดินแก
ประชาชนตําบลสํานักทอง 
จํานวน 50 คน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

2 สงเสริมการอนุรกัษ
ปาชุมชน 

อนุรักษฟนฟูและปลูกปา
ชุมชนใหเพิ่มข้ึนในพื้นที ่

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

3 สงเสริมการอนุรกัษ
และฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ฝกอบรมเยาวชนและ 
ประชาชนจํานวน 
 50 คน 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             
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ลํา 
ดับท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

พ้ืนท่ี หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 สงเสริมโครงการอัน
เน่ืองมาจาก 
พระราชดําร ิ

ประชาชนในพื้นที่เขารวม
กิจกรรม  จํานวน 100 
คน 
 

30,000 ตําบล 
สํานักทอง 

สํานักปลัด             

5 โครงการอนุรกัษ
พันธุกรรมพืชอันสบื
เน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราช
เจากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี
 

จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
สํานักทอง จํานวน 50 คน 

20,000 ตําบล 
สํานักทอง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

            

 

 

6.2 แนวทางสงเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
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บัญชีจํานวนครุภัณฑ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 

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 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล  

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง 

2,2000 - กองคลงั             

2 จัดซื้อเลื่อยโซยนต 
พรอมโซ 

จัดซื้อเลื่อยโซยนต 
พรอมโซจํานวน 1 
เครื่อง 

35,000 - สํานักปลัด             
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