
  
 

แผนการดำเนินงาน 
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   องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี 
   อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย 

 



  

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

คำนำ 

 

  แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลจอมศรี  
จัดทำข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลจอมศรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 
 

  แผนการดำเนินงานดังกลาวจึงเปนเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดำเนินการจริงท้ังหมดของสวนราชการอ่ืน ๆ และตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลจอมศรี โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีกำหนดไว เพ่ือใหทราบกิจกรรมการพัฒนาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม  
งบประมาณ สถานท่ีดำเนินการ หนวยงานดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ
ดำเนินการจริง ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาทองถ่ินและควบคุมการดำเนินงานในเขตพ้ืนท่ีใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลดวย 
 

  จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ขององคการ
บริหารสวนตำบลจอมศรี จะเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของ
คณะผูบริหารตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

สารบัญ 
 

  หนา  
บทนำ                  ๑  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา                     4  
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนา                        8   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

บทนำ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำแผน         
การดำเนินงานใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆท่ีตองดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณ
นั้น 

  วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน ประจำป พ.ศ. ๒๕65 
  สำหรับแผนการดำเนินงาน มีจุดมุงหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดำเนินการจริงท้ังหมด ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลจอมศรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5     
แผนดำเนินงานเปนเอกสารท่ีระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดท่ีจะดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
เพ่ือใหแนวทางในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 25๖5 ขององคการบริหารสวนตำบลจอมศรี มีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซ้ำซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหนวยงานและจำแนก
รายละเอียดตาง ๆ ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนดำเนินงานจะทำใหการติดตามประเมินผลเม่ือสิ้นปมี
ความสะดวกยิ่งข้ึน 

  แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  แผนการดำเนินงานเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานใหเปนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานการ
ประเมินผล  ดังนั้น แผนการดำเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดทำ  ดังนี้ 

๑. เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดำเนินการ (Action Plan)  
๒. จัดทำหลังจากท่ีไดมีการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปแลว 
๓. แสดงถึงเปาหมาย  รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึงการ

ดำเนินการจริง 
๔. เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดำเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
    ข้ันตอนท่ี ๑ การเก็บรวบรวมขอมูล  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีดำเนินการใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทำรางแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

  ข้ันตอนท่ี ๒ การจัดทำรางแผนการดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทำรางแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ท่ีกำหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีเคาโครงแผนการดำเนินงาน     
๒  สวน คือ 

 



  

 
            

   
2 

  สวนท่ี  ๑  บทนำ 
   องคประกอบ ประกอบดวย   

- บทนำ 
- วัตถุประสงคของแผนการดำเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 

  สวนท่ี  ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
   องคประกอบ ประกอบดวย 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

  ข้ันตอนท่ี ๓ การประกาศแผนการดำเนินงาน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดำเนินงาน แลวเสนอผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เพ่ือประกาศใชเปนแผนการดำเนินงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทำประกาศเรื่องแผนการ
ดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลจอมศรี ประจำป พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชน
ทราบและสามารถตรวจสอบได 

  ประโยชนของแผนการดำเนินงาน 
  ๑.  ทำใหองคการบรหิารสวนตำบลจอมศรี  บรรลุจุดมุงหมายท่ีกำหนดเอาไว  ตามแผนการ
บริหารท่ีมีทิศทาง  เกิดความสะดวกและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทางราชการ 
  ๒.  มีแนวทางในการบริหารจัดการเปนไปตามแผน  และดำเนินการไดอยางคลอบคลมุท่ัวถึง 
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ประหยัด  ใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางคุมคา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔.  เพ่ือสรางเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ใหมีความม่ันคง 
  ๕.  เกิดความรวมมือและประสานงานกัน ระหวางองคกรตางๆของรัฐ และประชาชนท่ัวไป 
  ๖.  เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดตรงจุด 
  ๗.  ทำใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไดรับโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน 
  ๘.  เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาล     
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    สรุปข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังนี ้

 
 

 

คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดทำแผนฯ 
   

 
 

คณะกรรมการสนับสนนุ 
การจัดทำแผนฯ  

 
 

 

คณะกรรมการสนับสนนุ  
การจัดทำแผนฯ  

 
 
  

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
 

 
   

ผูบริหารทองถ่ิน     
 
 
 
 
 

 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

 

หนวยงานอ่ืน 

จัดทำรางแผนการดำเนินงาน
 

เสนอรางแผนการดำเนนิงาน 

พิจารณารางแผนการดำเนินงาน
 

พิจารณาใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 
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   บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ                                                      

  แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดขอบหลัก 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม 
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสราง
ความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.๑ แผนงานการสาธารณสุข 
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.4 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

12 
 4 
 6 
 3 

 
 
 

        26.67 
          8.89 
        13.33 
          6.67 

 
 
 
240,000 

50,000 
105,000 

10,122,000 

 
 
 

   1.97 
   0.41 
   0.86 
83.04 

 
 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลดั 
สำนักปลัด 
สำนักปลดั 

รวม 25 55.56 10,517,000 86.28  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



  

5     
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ                                                      

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดขอบหลัก 

๓. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหาร
จัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน 
๓.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

4 

 
 
 

8.89 

 
 
 

52,000 

 
 
 

0.43 

 
 
 

สำนักปลัด 

รวม 4 8.89 52,000 0.43  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ                                                      

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดขอบหลัก 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5.1 แผนงานการศึกษา 
5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
 
 

7 
4 

 
 
 

 15.55 
  8.89 

 
 
 

1,380,600 
100,000 

 
 
 

         11.32 
 0.82 

 
 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
รวม 11 24.44 1,480,000 12.14  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

แบบ ผด. ๐๑ 
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บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนา กิจกรรมและงบประมาณ                                                      

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

ยุทธศาสตร 
แผนงาน 

จำนวนโครงการ 
ท่ีดำเนินการ 

คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด 

จำนวนงบประมาณ 
คิดเปนรอยละของ 
งบประมาณท้ังหมด 

หนวยงาน 
รับผิดขอบหลัก 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
6.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

4 
1 

 
 
 

     8.89 
     2.22 

 
 
 

130,000 
10,000 

 
 
 

       1.07 
       0.08 

 
 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

รวม 5     11.11 140,000         1.15  
รวมท้ังส้ิน 45 100 12,189,000 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 

แบบ ผด. ๐๑ 



  

            8 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

      

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน                                           
๒.1 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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  โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมาร ี

 

-จัดกิจกรรมสตัวปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเดจ็พระเจาลูก
เธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราช

กุมาร ี

50,๐๐๐ องคการบริหาร
สวนตำบล 

จอมศร ี

สำนักปลดั 
 

            

2 
 
 
 

โครงการชุมชนปลอด
ขยะ 

-จัดกิจกรรมอบรม
ชุมชนปลอดขยะ 

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

3 
 
 
 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

-พนหมอกควันกำจัด
ยุงลายและแจกทราย 
อเบทแกประชาชน 

10,๐๐๐ องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั 
 

            

 
 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

          9 
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.1 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนใน
การคัดแยกขยะท่ีตน
ทาง 

-จัดกิจกรรมอบรม
สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการคัด
แยกขยะท่ีตนทาง 

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั  
 

           

5 
 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 1 
บานนาส ี

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 1 
บานนาส ี

20,000 หมู 1  
บานนาส ี

สำนักปลดั             

6 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 2 
บานจอมศร ี
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 2 
บานจอมศร ี

20,000 หมู 2  
บานจอมศร ี

สำนักปลดั             

                                                       
 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

         10 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.1 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 3 
บานหินตัง้ 
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 3 
บานหินตั้ง 

20,000 หมู 3  
บานหินตั้ง 

สำนักปลดั             

8 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 4 
บานแสนสำราญ 
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 4 
บานแสนสำราญ 

20,000 หมู 4  
บานแสนสำราญ 

สำนักปลดั             

9 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 5 
บานศรีพัฒนา 
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำร ิหมู 5 
บานศรีพัฒนา 

20,000 หมู 5  
บานศรีพัฒนา 

สำนักปลดั             

                                                  
 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

         11 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

      
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คณุภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.1 แผนงานแผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำร ิหมู 6 
บานหินตั้ง 
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 6 
บานหินตั้ง 

20,000 หมู 6  
บานหินตั้ง 

สำนักปลดั             

11 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 7 
บานนาส ี
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 7 
บานนาส ี

20,000 หมู 7  
บานนาส ี

สำนักปลดั             

12 โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับการดำเนินงาน
ตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 8 
บานจอมศร ี
 

-อุดหนุนสำหรบัการ
ดำเนินงานตามโครงการ
พระราชดำริ หมู 8 
บานจอมศร ี

20,000 หมู 8  
บานจอมศร ี

สำนักปลดั             

รวม 12  240,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                                                   12 
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

ต.ค
. 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย พ.ค
. 

ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอาย ุ

-จัดกิจกรรมอบรมให
ความรูเรื่องตางๆใหแก
ผูสูงอายุในตำบลจอม
ศร ี

2๐,๐๐๐ องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั 
 

            

2 
 
 
 

 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอบรม
สงเสริมกลุมสตรี
ตำบลจอมศร ี

-จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหแกกลุม
สตรตีำบลจอมศร ี

1๐,๐๐๐ องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั 
 

            

3 
 
 
 

 
 
 

 

โครงการสงเสริมความ
เขมแข็งและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กและ
เยาวชน 

-จัดกิจกรรมการให
ความรู เรื่องสิทธิและ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การคุมครองเด็กและ
เยาวชน/การปองกัน
แกไขปญหาเรื่องตาง ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนกับเด็กและ
เยาวชน 

10,๐๐๐ 
 
 
 
 

องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 
 

สำนักปลดั 
 

            

แบบ ผด. ๐๒ แบบ ผด. ๐๒ 



  

         13 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.2 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 

โครงการสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุและผูพิการ  

-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกผูสูงอายแุละผูพิการ  

10,๐๐๐ องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั 
 

            

รวม 4  50,000               
                                                                                
 

 

 

 
     
  
 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

            14 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการขับเคลื่อน
หมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-จัดกิจกรรมใหความรู
ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงและฝกปฏิบัติ
ในกิจกรรมตาง ๆท่ี
เก่ียวของกับโครงการ
ขับเคลื่อนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงใน
ตำบลจอมศรี  

30,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการทำปุยหมัก/
น้ำหมักชีวภาพ  

-จัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการใหความรู
เรื่องการทำปุยหมัก 
และน้ำหมักชีวภาพ 
ใหแกเกษตรกรและผูท่ี
สนใจท่ัวไป ในตำบล
จอมศร ี

5,๐๐๐ 
 

องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                                                                                            15                
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.๓ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 
 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ตำบลจอมศร ี
 

- จัดกิจกรรมตาม
โครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
ตำบลจอมศร ี

20,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

4 
 
 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ตำบลจอมศร ี

-จัดกิจกรรมการให
ความรูเรื่องสถาบัน
ครอบครัวและสงเสรมิ
สนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ตำบลจอมศร ี

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

5 
 
 
 
 

โครงการอบรมให
ความรูเพ่ิมทักษะกลุม
อาชีพในตำบลจอมศรี  

-จัดอบรมใหความรูเพ่ิม
ทักษะกลุมอาชีพใน
ตำบลจอมศร ี
 

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                     16                                                                      
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.3 แผนงานแผนสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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
แกไขปญหายาเสพติด
อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย  

-อุดหนุนอำเภอเชียง
คานตามโครงการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ อำเภอ  
เชียงคาน จงัหวัดเลย 
ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  

30,000 อำเภอเชียงคาน สำนักปลดั     
 

       

รวม 6  105,000               

 
 

 

 

 

 

 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                    17 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
๒.4 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 
 

โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

-จายเบ้ียยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุในตำบล 
จอมศรี  

7,444,800 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั  
 
 

           

2 โครงการเบ้ียยังชีพคน
พิการ 

-จายเบ้ียยังชีพใหกับคน
พิการในตำบลจอมศร ี
  

2,599,200 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

3 
 
 
 

โครงการเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

-จายเบ้ียยังชีพใหกับ
ผูปวยเอดสในตำบล 
จอมศรี  

78,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

รวม 3  10,122,000               
                                   
 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

         18 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
3. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 อบต.
เคลื่อนท่ีใหบริการ
ประชาชน 

-จัดกิจกรรมตาม
โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี
ใหบริการประชาชน 

15,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

2 โครงการจดักิจกรรม
วันทองถ่ินไทย 

-จัดกิจกรรมตาม
โครงการจดักิจกรมวัน
ทองถ่ินไทย 

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั        
 

     

3 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินระดับ
อำเภอ อำเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย 

 -สนับสนุนการ
ดำเนินงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับอำเภอ 
อำเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย 

12,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

 

สำนักปลดั             

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                                                 
 19 

     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
3. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการท่ีดีและการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 โครงการจดังานพิธี/รัฐ
พิธี อำเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 
2565 

-อุดหนุนท่ีทำการ
ปกครองอำเภอเชียง
คาน ในการจัดงานพิธี/
รัฐพิธี 

15,000 อำเภอเชียงคาน สำนักปลดั             

รวม 4  52,000               
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

               20 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 

โครงการจางนักเรียน 
นักศึกษา ปฏบัิติงาน
ในชวงปดภาคเรียน 

-จางนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในชวงปด
ภาคเรยีน  

30,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

2 
 
 
 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

-จัดกิจกรรมทำบุญ 
ตักบาตรและการแสดง
ธรรมเทศนา 

10,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

3 
 
 
 
 

โครงการจดักิจกรรม
วันเด็กแหงชาต ิ

-จัดกิจกรรมวันเด็ก 30,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

4 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
 

-สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
-สนับสนุนคาจดัการ
เรียนการสอน 

400,000 -ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหินตั้ง 
-ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาส ี

 

สำนักปลดั             

 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                                                                                            21 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 โครงการกอสราง
สนามเด็กเลนสราง
ปญญา 
 
 

-คาใชจายตามโครงการ
กอสรางสนามเดก็เลน
สรางปญญา 

100,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานนาส ี
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหินตั้ง 

สำนักปลดั             

6 
 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให
โรงเรียนนาสสีลากกิน
แบงสงเคราะหท่ี 59 

-อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหแกโรงเรยีน
บานนาสีสลากกินแบง
รัฐบาลท่ี 59 

537,600 โรงเรียนบาน 
นาสีสลากกิน
แบงรัฐบาลท่ี 

59 

สำนักปลดั             

7 
 
 
 
 

โครงการเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันให
โรงเรียนบานหินตั้ง 

-อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันใหแกโรงเรยีน
บานหินตั้ง 

273,000 โรงเรียน 
บานหินตั้ง 

สำนักปลดั             

รวม 7   1,380,600               
                 
 

แบบ ผด. ๐๒ 
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    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 โครงการเขารวมงาน
กาชาดดอกฝายบาน
มะขามหวานเมืองเลย  
 

-เขารวมงานกาชาดดอก
ฝายบานมะขามหวาน
เมืองเลย 

10,000 จังหวัดเลย สำนักปลดั             

2 
 
 
 

โครงการสงเสริมและ
อนุรกัษประเพณี
เขาพรรษา 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิ
และอนุรักษประเพณี
เขาพรรษา 

10,000 ตำบลจอมศร ี สำนักปลดั             

3 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมและ
อนุรกัษประเพณซีำฮะ
บาน (ไลผหีลวง) 

-จัดกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณซีำฮะ
บาน (ไลผหีลวง) 

20,000 ภายในตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

4 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษประเพณีออก
พรรษา 

-จัดกิจกรรมสงเสรมิ
และอนุรักษประเพณี
ออกพรรษา 

60,000 อำเภอเชียงคาน สำนักปลดั             

รวม 4  100,000               

แบบ ผด. ๐๒ 



  

                                                      23 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1 แผนงานการการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 
 

โครงการฝกอบรมการ
ปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
(การดับเพลิงเบ้ืองตน) 

-จัดกิจกรรมฝกอบรม
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
(การดับเพลิงเบ้ืองตน) 

20,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักลดั             

2 โครงการฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
 

-จัดกิจกรรมฝกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 

100,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

3 
 
 
 
 

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม  

-จัดกิจกรรมตาม
โครงการรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตทุาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 

5,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

                
 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

            24 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1 แผนงานการการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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 
 
 
 
 

โครงการรณรงค
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต  

-จัดกิจกรรมตาม
โครงการรณรงคปองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาล
สงกรานต  

5,000 องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั             

รวม 4  130,000               
 
 
 

 

 
 

 
 

 

แบบ ผด. ๐๒ 



  

            25 
     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

     แผนการดำเนนิงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     องคการบริหารสวนตำบลจอมศร ีอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ 
ท่ี 

โครงการ รายละเอียดของ 
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จาก

โครงการ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ดำเนินการ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 25๖5 

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

๑ 
 
 
 

โครงการสงเสริมการ
ปลูกตนไมและหญา
แฝก 

-จัดกิจกรรมตาม
โครงการสงเสริมการ
ปลูกตนไมและหญาแฝก  

10,000 
 

องคการบริหาร
สวนตำบล 
จอมศร ี

สำนักปลดั 
 

            

รวม 1  10,000               
                 

แบบ ผด. ๐๒ 
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