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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
------------------------------------------------------ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ได้ดำเนินจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2565  เป็นไปตามข้ันตอนและวิธีการระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27  โดยผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตานิมเรียบร้อยแล้ว ท้ังนี้ เพื่อให้แนวทางการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ใหม้ีประสิทธิภาพและมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 

             อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 จึงขอ
ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิม เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดตามท่ีแนบ
ท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศใหท้ราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 
 

 
 

 
(นายพนัส  คงสัตย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
 “แผนการดำเนินงาน”  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ข้อ 26  มิใช่การจัดทำแผนพัฒนา  
แต่เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานท่ีจะดำเนินการจริงในพื้นท่ีของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่ งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทาง
การดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณที่มีความชัดเจน ในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของ
โครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อ
ส้ินปมีีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิมขึ้น  โดยรวบรวมแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีดำเนินการใน
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตานิมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลตานิมกำหนดไว้ เพื่อเป็นการแสดงถึงเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลตานิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
           หน้า 
 
ส่วนที่ 1 บทนำ  
 ๑.๑ บทนำ 1 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 1 
 ๑.๓ ข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2 
 ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 2 
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม  
 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐาน 3 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4 
 ยุทธศาสตร์ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 
 ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม  

เกษตรกรรมและการท่องเท่ียว 
12 

 ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

12 

 ยุทธศาสตร์ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

13 

 ยุทธศาสตร์ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 14 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ส่วนที่ 1 

บทนำ 

 
 
 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

๑.๑ บทนำ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับ
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง   และมีอำนาจหน้าท่ีของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าท่ีบริการ
สาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรท่ีเปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการ
ปฏิบติังานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3  พ.ศ. ๒๕61 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผน
ดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงาน จะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดำเนินจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณนั้น โดยให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้แผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องดำเนินการในพื้นท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
 1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น 
เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 
 2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 



-2- 
 

 3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการใน
พื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะ 
มีท่ีมาจาก 
  3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ท่ีดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
  3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีดำเนินการในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ท่ีมีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นท่ี 

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
      การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 โดยมีขั้นตอนของ
การดำเนินงาน ดังนี้  
 ๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ  ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  
 ๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานต่อไป ท้ังนี้ให้เปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันท่ีประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  
 ๑) เพื่อแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

๒) เพื่อจะได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการ ท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) เพื่อแสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
๔) เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ 

 ๕) เพื่อทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อส้ินปี มีความสะดวกมากขึ้น  
 



 
 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 



1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 284,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ท่ี 4 ต.ตานิม
ต.ตานิม อ.บางปะหัน

2 โครงการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 65,500 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
ต.ตานิม  อ.บางปะหัน ต.ตานิม
ต.ตานิม  อ.บางปะหัน

3 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้า 496,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน คสล. หมู่ท่ี 2 ต.บางนางร้า ต.บางนางร้า
(PA Asphaltic)

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมนาและ 300,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
การด าเนินงานตามหลักปรัชญา สวนเกษตรพอเพียงผสมสผาน
เศรษฐกิจพอเพียง

     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพในกลุ่ม 50,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เป้าหมาย ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ตานิม ต.บางนางร้า
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
เขตพ้ืนท่ี อบต.ตานิม

2 อุดหนุนท่ีท าการปกครอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงาน 40,000 จ.อยุธยา ส านักปลัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก

3 อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอบางปะหัน  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 10,000 อ.บางปะหัน ส านักปลัด
ก่ิงกาชาดอ าเภอบางปะหัน

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่ายาพ่นยุงและ 60,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
การแพร่ระบาดของไข้เลือดออก วัสดุด้านเคมีภัณฑ์ /การรณรงค์ ต.บางนางร้า

เขตพ้ืนท่ี อบต.ตานิม

2 โครงการท าหมันสัตว์ควบคุม เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ 40,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
การท าหมันสัตว์ ในเขตพ้ืนท่ี ต.บางนางร้า
อบต.ตานิม

3 โครงการบริหารจัดการขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการขยะ 50,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
แบบครวงจร วัสดุอุปกรณ์ การประชาสัมพันธ์ ต.บางนางร้า

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ตานิม

4 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ 30,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ า ในการอบรมส าหรับเด็กนักเรียน
ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.ตานิม อบต.ตานิม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.3 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ 50,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
จากโรคพิษสุนัขบ้าในระดับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต.บางนางร้า
ท้องถ่ิน

6 โครงการอุดหนุนส าหรับการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม 160,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
ด าเนินการตามพระราชด าริ ด้านสาธารณะสุขในเขตพ้ืนท่ี ต.บางนางร้า
ด้านสาธารณะสุข อบต.ตานิม

7 สมทบเงินกองทุนหลักประกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบหลัก 75,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
สุขภาพระดับท้องถ่ิน หลักประกันสุขภาพประจ า ต.บางนางร้า

ต าบลตานิมและต าบลบางนางร้า

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเร่ืองการเรียน 93,500 ศพด.อบต. ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา ของ การสอนของ ศพด.อบต.ตานิม ตานิม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตานิม

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 269,500 ศพด.อบต. ส านักปลัด
อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา ของ ศพด.อบต.ตานิม ตานิม
เด็กเล็ก อบต.ตานิม

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 11,000 ศพด.อบต. ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษาของศูนย์ ของ ศพด.อบต.ตานิม
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตานิม

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 11,000 ศพด.อบต. ส านักปลัด
บริหารสถานศึกษาของศูนย์ ของ ศพด.อบต.ตานิม
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตานิม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.4 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 16,500 ศพด.อบต. ส านักปลัด
การบริหารสถานศึกษา ของ ของ ศพด.อบต.ตานิม ตานิม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตานิม

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 535,000 ร.ร.วัดโตนด ส านักปลัด
โรงเรียนวัดเทพอุปการาม และ ของโรงเรียน 2 แห่ง ร.ร.วัดเทพ
โรงเรียนวัดโตนด อุปการาม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 400,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน เลือกต้ังท่ัวไปหรือการเลือกต้ัง ต.บางนางร้า
(พ้ืนท่ี อบต.ตานิม) ซ่อม สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ

ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมท้ังสนับสนุน
การเลือกต้ัง ส.ส.และส.ว.

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเอกสารค่าอุปกรณ์      20,000 ต.ตานิม
จัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนา ในการจัดท าแผน ค่าอาหาร ต.บางนางร้า ส านักปลัด
ห้าปีรวมถึงการท าแผนเพ่ิมเติม พร้อมเคร่ืองด่ืม

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



3.  ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
ระงับเหตุอัคคีภัยจากสถานศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกัน

และระงับเหตุอัคคีภัยจากสถาน
ศึกษา 

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรมเกษตรกรรมและการท่องเท่ียว
4.1  แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าโครงการฯ 10,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
ด้านการเกษตรในชุมชน ค่าวิทยกร ค่าอหารเคร่ืองด่ืม

ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯล

2 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมและจัด 10,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
ใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ย หาวัสดุอุปกรณ์ อาหารเคร่ืองด่ืม
ชีวภาพกับเกษตรในพ้ืนท่ี

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



5.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1  แผนงานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 30,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
ให้เป็นแหล่งน้ าสะอาดและน ามา ในการขุดลอกแหล่งน้ า ต.บางนางร้า
ใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน

แบบ ผด.02
บัญชีจ้านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลตานิม  อ้าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันชาติและ เพ่ือจ่ายในการจัดนิทรรศการ 30,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลและ ต.ตานิม

บ าเพ็ญประโยชน์ ต.บางนางร้า

2 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 200,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร การจัดนิทรรศการถวายพระพร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์       การบ าเพ็ญประโยชน์

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 30,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา การจัดนิทรรศการ ถวายพระพร
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี       การบ าเพ็ญประโยชน์

4 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม 20,000 อบต.ตานิม ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ      การจัดนิทรรศการ
พระพันปีหลวง การถวายพระพร การบ าเพ็ญ

ประโยชน์เป็นพระราชกุศล

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
7.1 แผนงานบริหารจัดการท่ีดี

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วย
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ ด าเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการออกหน่วยบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 20,000 ต.ตานิม ส านักปลัด
ประชาชน (อบต.เคล่ือนท่ี) ออกหน่วยบริการประชาชน ต.บางนางร้า

ค่าจัดการอบรม ค่าวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานท่ี

แบบ ผด.02
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนต าบลตานิม  อ าเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ล าดับท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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