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แผนการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561 

องคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย 
 

สวนที่ ๑ 
บทนํา 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
 2548 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตรแผน
สามปและแผนการดําเนินงานสําหรับแผนการดําเนินงานนั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน           
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ
นั้นแผนการดําเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณนั้นทํา
ใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน
มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆของแผนงาน/โครงการใน
แผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึนอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดําเนินการจริงปงบประมาณ 

นั้นในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย 
2. เพ่ือใชเปนเอกสารสําคัญในการติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนใหมีความสะดวกและชัดเจน 

ในการดําเนินการตางๆ 
3. เพ่ือเปนการแปลงแผนพัฒนา 3 ปไปสูแผนการดําเนินงานและใหมีความสอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                    แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช งบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง แผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถ่ิน” 
แนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
                   แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ินเพ่ือควบคุมการดําเนิน 
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและ
การประเมินผลดังนั้นแผนการดําเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้ 

1. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน (Action plan) 
2. จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3. แสดงถึงเปาหมายรายละเอียดกิจกรรมงบประมาณระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการดําเนินงาน 
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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รายละเอียดข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีจะมีการดําเนิน 

การจริงในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงนั้นเอง 
และโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอ่ืนจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีโดยขอมูลดังกลาวอาจตรวจสอบไดจากหนวยงาน 
ในพ้ืนท่ีและตรวจสอบจากแผนการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อําเภอหรือก่ิงอําเภอแบบบูรณาการ 
 

ข้ันตอนท่ี 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู 

ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงานแบงเปน ๒ สวนคือ 

สวนท่ี 1 บทนํา 
สวนท่ี 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดแผนการดําเนินงานประจําป 2561 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การประกาศใชแผนการดําเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

พิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือประกาศเปนแผนการดําเนินงานการประกาศแผนการ
ดําเนินงานใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเรื่องแผนการดําเนินงานของ 
(องคการบริหารสวนจังหวัด/ เมืองพัทยา /เทศบาล/ องคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย) ประจําป ๒๕61 เพ่ือปด
ประกาศโดยเปดเผยใหสาธารณะชนไดทราบและสามารถตรวจสอบได 
 

ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
1. ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจนโดยใชแผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาทองถ่ิน 
2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานโครงการพัฒนาตรงตามความตองการและตอบสนองปญหาของ

ทองถ่ิน 
3. ทําใหการพัฒนาในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืน 
4. ประชาชนทราบลวงหนาวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไร

ในพ้ืนท่ีบางเพ่ือใชเปนขอมูลในการติดตามและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไป
ดวยความถูกตองโปรงใส 

5. เปนการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานตางๆ 
6. การจัดทําแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมีความสะดวกมากข้ึน 
 

วิสัยทัศน  
       

      “โครงสรางพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ประชาชนอยูดีกินดี ประเพณีวัฒนธรรมเดน เนนเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ยุทธศาสตร  
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาบริการสาธารณะเขาสูประชาคมอาเซียน 
 เปาประสงค 
 1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการประชาชนอยางท่ัวถึง 
 2. สงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงาน เพ่ิมรายได  พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
ใหไดมาตรฐาน เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน และดูแลผูดอยโอกาสทางสังคมใหไดรับบริการและสวัสดิการจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางท่ัวถึง และประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถปองกันและรับมือจากสาธารณภัยตางๆได ปญหายาเสพติดและ
ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในหมูบานลดลง เปนหมูบานปลอดยาเสพติด 
 4. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ิม             
มากข้ึน   
 5. ประชาชนเขามามีสวนรวมในวันสําคัญทางศาสนา และรวมอนุรักษฟนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี และภูมิปญญาของทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  
 6. องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี และมีสวนรวมจากทุกภาคสวนเพ่ิม 
มากข้ึน 
 7. ระบบการบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ตัวช้ีวัด 
  1. จํานวนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีข้ึน 
ในแตละป 
 2. จํานวนประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และกีฬาเพ่ืมข้ึน  
 3. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไป ท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 
 4. จํานวนกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได มาก
ข้ึน 
 5. จํานวนครัวเรือนในตําบลปากฉลุย สามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึน 
 6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน  
 7. ปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีลดลง  
 8. องคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 



-4- 
 
คาเปาหมาย 
  1. องคการบริหารสวนตําบล จัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานในดานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชนได 
ปละไมนอยกวา 3 โครงการ 
 2. ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล มีความรูและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกีฬาเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอป   
 3. จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ และประชาชนโดยท่ัวไปท่ีมีสิทธิและลงทะเบียนกับองคการบริหารสวน
ตําบลเพ่ือขอรับสิทธิไดรับบริการอยางท่ัวถึงทุกคน 100 เปอรเซ็นต 
 4. จํานวนกลุมสงเสริมอาชีพเพ่ิมข้ึนปละ 2 กลุม เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน และ
พ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
 5. จํานวนครัวเรือนในตําบลปากฉลุย สามารถบริหารจัดการขยะไดดวยตนเองเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑0 
ครัวเรือนตอป 
 6. ประชาชนผูประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแกไขปญหาความเดือดรอน รอยละ 80  
 7. ปญหายาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีลดลง รอยละ 5 ตอป 
 8. องคการบริหารสวนตําบลปากฉลุย มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ รอยละ  ๖๐ 

กลยุทธ 
 1. สนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
 3. พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 4. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา 
 5. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และผูดอยโอกาส 
 6. สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน   
 7. สงเสริมและพัฒนากลุมองคกรประชาชนใหมีความเขมแข็ง 
 8. ปองกัน บําบัด ฟนฟู ติดตามและชวยเหลือเก่ียวกับยาเสพติด 
 9. สนับสนุนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 10. สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และสรางเครือขายประชาธิปไตย 
 11. พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร และการทองเท่ียว  
 12. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
 13. อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 14. สงเสริมใหประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  
 15. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง   
 16. สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงานในดานตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลภายใตหลักธรรมาภิบาล 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร 

๑)  พัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความปลอดภัย โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน              
ท่ีจําเปนเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

๒)  พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสําคัญทางศาสนา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูสืบไป 

๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๔)  กําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมในทองถ่ินอยางมีระบบและมีความยั่งยืน 
๕)  องคการบริหารสวนตําบลมีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
ดังนี้ 

 

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.   

เปาประสงค 

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 

วิสัยทัศน 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
สวนที่ 2 

 
 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรม 
แผนดําเนินงาน 



คิดเปนรอยละของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖1

๓๖,๗๐๙,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน (งานสาธารณูปโภค) 12 202 5.94          4,850,000            109,330,000   4.44                 ๑๓.๒๑

รวม 12 202 5.94          4,850,000            109,330,000   4.44                 ๑๓.๒๑

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561

 งบประมาณตาม
แผนงาน

 คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ตามแผน
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน

แผนงาน

 คิดเปนรอย
ละจํานวน

โครงการ
 งบประมาณที่อนุมัติ



คิดเปนรอยละของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖1

๓๖,๗๐๙,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงาน สาธารณสุข 2 15 13.33        190,000               6,996,000       2.72                 ๐.๕๒

2.2 แผนงานการศึกษา 5 20 25.00        2,982,660            10,900,000     27.36              ๘.๑๓

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 4 10 40.00        440,000               4,360,000       10.09              ๑.๒๐

2.4 แผนงานสรางความแขมแข็งของชุมชน 5 7 71.43        210,000               2,864,000       7.33                 ๐.๕๗

 คิดเปนรอย
ละจํานวน

โครงการ
 งบประมาณที่อนุมัติ

21.09              ๑๐.๔๑16 52 30.77        3,822,660            18,124,000     รวม

 งบประมาณตาม
แผนงาน

 คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ตามแผน
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน

แผนงาน



คิดเปนรอยละของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖1

๓๖,๗๐๙,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 

และรักษาความสงบเรียบรอย

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 36 22.22        510,000               6,010,000       8.49                 ๑.๓๙

คิดเปนรอยละของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖1

๓๖,๗๐๙,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม

4.1 แผนงานการเกษตร 3 18 16.67        110,000               1,760,000       6.25                 ๐.๓๐

คิดเปนรอยละของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖1

๓๖,๗๐๙,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 5 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี

และภูมิปญญาทองถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 3 66.66        150,000               450,000          33.33              ๐.๔๑

450,000          33.33              ๐.๔๑รวม 2 3 66.66        150,000               

6,010,000       8.49                 ๑.๓๙

รวม 3 18 16.67        110,000               1,760,000       6.25                 ๐.๓๐

รวม 8 36 22.22        510,000               

 งบประมาณตาม
แผนงาน

 คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ตามแผน
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน

แผนงาน

 คิดเปนรอย
ละจํานวน

โครงการ
 งบประมาณที่อนุมัติ

 งบประมาณตาม
แผนงาน

 คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ตามแผน

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน

แผนงาน

 คิดเปนรอย
ละจํานวน

โครงการ
 งบประมาณที่อนุมัติ

 งบประมาณตาม
แผนงาน

 คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ตามแผน

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน

แผนงาน

 คิดเปนรอย
ละจํานวน

โครงการ
 งบประมาณที่อนุมัติ



คิดเปนรอยละของงบประมาณตาม

ขอบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖1

๓๖,๗๐๙,๐๐๐

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 21 28.57        875,000               7,180,000       12.19              ๒.๓๘

6.2 แผนงานงบกลาง 4 21 19.05        6,500,943            7,180,000       90.54              ๑๗.๗๑

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการ

จํานวนโครงการ
ที่บรรจุใน

แผนงาน

 คิดเปนรอย
ละจํานวน

โครงการ
 งบประมาณที่อนุมัติ

 งบประมาณตาม
แผนงาน

 คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ

ตามแผน

14,360,000     51.36              ๒๐.๐๙รวม 10 42 23.81        7,375,943            



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 กอสรางถนน คสล.หมูที2่ สายซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 500,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

โกงเลง การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 2

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

2 กอสรางถนน คสล.หมูที2่ สายซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 290,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

ตาราบ (ชวงตอ) การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 2

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

3 กอสรางถนน คสล.หมูที3่ สายซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 500,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

นายฉุย การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 3

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

4 กอสรางถนน คสล.หมูที5่ สายซอย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 500,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

รวมมิตร การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 5

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน (งานสาธารณูปโภค)

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 กอสรางถนน คสล.หมูที6่ สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 400,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

ควนผึ้ง (ควนตาราญ) การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 6

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

6 กอสรางถนน คสล.หมูที4่ สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 500,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

ปาออน-ซอยศูนย การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 4

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

7 กอสรางถนน คสล.หมูที6่ สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 600,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

ลอมปุด การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 6

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

8 กอสรางถนน คสล.หมูที3่ สาย เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 500,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

ปมน้ํามันตาโรจน (ชวงตอ) การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 3

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

ประจําปงบประมาณ  2561

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

งานไฟฟาถนน (งานสาธารณูปโภค)

แผนการดําเนินงาน



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 กอสรางถนน คสล.หมูที4่ สายบาน เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมขนสง 250,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

นายเจริญ การขนสงผลิตผลทางการเกษตร หมูที่ 4

ความปลอดภัยในการสัญจรไปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

10 คาขุดเจาะบอบาดาลบานเกาะวา เพื่อราษฎรมีน้ําอุปโภค-บริโภค 250,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

หมูที1่ และเพื่อการเกษตร หมูที่ 1

11 คาขุดเจาะบอบาดาลบานเพชรเกล็ด เพื่อราษฎรมีน้ําอุปโภค-บริโภค 210,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

หมูที2่ และเพื่อการเกษตร หมูที่ 2

12 คาขุดเจาะบอบาดาลบานหนาซึง เพื่อราษฎรมีน้ําอุปโภค-บริโภค 250,000    อบต.ปากฉลุย กองชาง

(ตอนกลาง)หมูที4่ และเพื่อการเกษตร หมูที่ 1

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
1.ยุทธศาสตร การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟาถนน (งานสาธารณูปโภค)



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดหาเวชภัณฑ/เคมีภัณฑ เพื่อปองกันควบคุมและแกไขปญหา 100,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ในการปองกันและระงับโรคติดตอ โรคติดตอและโรคระบาดตางๆ

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานสาธารณสุขแก 90,000      อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

อาสาสมัครสาธารณสุข อสม.และสรางความสามัคคี

แลกเปลี่ยนความรูในการทํางาน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝกอบรมและสัมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 100,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
2.ยุทธศาสตร การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.๑ แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

2.2 แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2.ยุทธศาสตร การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหเด็ก/เยาวชน 100,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

มีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน

2 โครงการจัดงาน นิทรรศการ เพื่อสรางเสริมประสบการณตางๆ 50,000      ศูนยพัฒนาเด็ก สํานักปลัด

การประกวดและการแขงขัน สําหรับเด็ก ในสังกัด

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการ เด็กและเยวชนมีสุขภาพ 1,471,800    ศูนยพัฒนาเด็ก สํานักปลัด

บริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) แข็งแรงสมวัย ในสังกัด

ศพด.บานเสวียด

4 คาอาหารเสิรม(นม) เด็กและเยวชนมีสุขภาพ 1,260,860    ศูนยพัฒนาเด็ก สํานักปลัด

แข็งแรงสมวัย ในสังกัด

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
2.ยุทธศาสตร การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาระดับ เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา 130,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ตําบล

2 โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณกีฬา เพื่อใหประชาชนแตละหมูบานมี 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

อุปกรณออกกําลังกายและกีฬา

3 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตําบล เพื่อใหประชาชนไดรวมทํากิจกรรม 230,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ดานกีฬารวมกัน

4 เงินอุดหนุนสวนราชการ ในการจัด เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา 30,000      อําเภอทาฉาง สํานักปลัด

แขงขันกีฬาอําเภอทาฉาง

งานกีฬาและนันทนาการ

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
2.ยุทธศาสตร การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแกไขปญหาสังคม เพื่อลดปญหาดานอาชญากรรมตางๆ 20,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

2 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เพื่อนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผน 30,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

พัฒนาทองถิ่น

3 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรี เพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพกลุม 30,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

และครอบครัวตําบลปากฉลุย สตรีในตําบลเสวียด

4 โครงการตรวจสอบแนวเขตตําบล เพื่อตรวจสอบความถูกตองของแนว 100,000    หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

เขตตําบล

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดทํา เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการหมูบาน 30,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

แผนชุมชน ในการจัดทําแผนชุมชน

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
2.ยุทธศาสตร การพัฒนาการสงเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสรางความเขมแข็ง

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561



3.ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมอันเปนการ เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนย 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้ง

และพระมหากษัตริย ชาติ

2 โครงการรักษาความสงบภายใน เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ตําบล ความสงบภายในตําบล

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําทองถิ่น เพื่อเพิ่มความรูและศักยภาพ 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

และองคกรชุมชน ของเจาหนาที่ทองถิ่น

4 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของ เพื่อเปนศูนยรวมแหงความเปนชาติ 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน



3.ยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่ออํานวยความสะดวก ชวยเหลือ 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

ในชวงเทศกาล

2 โครงการแกไขปญหายาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ 60,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ติดความสงบภายในตําบล

3 โครงการปองกันและบรรเทา เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 100,000    หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

สาธารณภัย ที่เกิดขึ้น

4 โครงการฝกอบรมและสัมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. 100,000    หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ในสังกัด

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561



4.ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่อง 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

มาจากพระราชดําริ

4.ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการคุมครองดูแลบํารุงรักษา เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุ 30,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช

ดําริ

2 โครงการ รักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน เพื่อสรางจิตสํานึกของประชาชนใน 30,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

การรักษาสิ่งแวดลอม และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561

4.1 แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

4.1 แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม



5.ยุทธศาสตร การการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเสริมสนับสนุนงานประเพณี เพื่อสงเสริมและอนุรักษประเพณี 50,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 6 สํานักปลัด

ชักพระทอดผาปาประจําป อันดีงานของทองถิ่น

2 โครงการจัดงานประเพณีรดน้ําดํา เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุมี 100,000    หมูที่ 2 สํานักปลัด

หัวผูสูงอายุ สวนรวมกิจกรรมในชุมชน

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561

2561

5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

 โครงการ/กิจกรรม 
2560



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงาน จัดนิทรรศการ เพื่อการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปน 100,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

การประกวดและการแขงขัน วันสําคัญของทางราชการ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรขององคการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 300,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

บริหารสวนตําบลปากฉลุย

3 โครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 150,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ขององคการบริหารสวนตําบล

ปากฉลุย

4 โครงการจัดการเลือกตั้งขององคกร เพื่อใหประชาชนใหทราบถึงสิทธิและ 200,000    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ปกครองสวนทองถิ่น หนาที่ในการมีสวนรวมทางการเมือง

ในการเลือกตั้ง

5 โครงการเงินอุดหนุนองคกรปกครอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 25,000      อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

สวนทองถิ่น

งานบริหารทั่วไป

 โครงการ/กิจกรรม 
2560

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
6.ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561



ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน 100,000    อบต.ปากฉลุย กองคลัง

บริหารงานคลัง

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ  สถานที่ หนวย

ที่ (ผลผลิต/งบประมาณ)  (บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค.พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมสวัสดิการและคุณภาพ 5,378,400   อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ชีวิดผูสูงอายุ

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสงเสริมสวัสดิการและคุณภาพ 883,200    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ชีวิตคนพิการ

3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อสงเสริมสวัสดิการและคุณภาพ 60,000      อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

ชีวิตผูปวยเอดส

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนประกัน 179,343    อบต.ปากฉลุย สํานักปลัด

สังคมในอัตรา รอยละ 5

แผนงานงบกลาง

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561

แผนการดําเนินงาน

ประจําปงบประมาณ  2561
6.ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

 โครงการ/กิจกรรม 
2560 2561



 อําเภอทาฉาง จังหวัดสรุาษฎรธาน ี
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