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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่องกำศ 
อ ำเภอสูงเม่น   จังหวัดแพร ่

 



ค ำน ำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท า
แผนพัฒนา และแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ รวมทั้ง
วางแนวทางให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไวในแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นส าหรับ
แผนการด าเนินงานนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้แนวทางในการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณา
การ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการด าเนินงาน 
จะท าให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้ นปี งบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น อีกด้วยจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559  ขอ 26  ขอ 27 ไดก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

ขอ 26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่น หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค
กรปกครอง สวนทองถิ่น แลวจัดท ารา่งแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการด าเนินงาน แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศ
เปนแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนใน ทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ข้อ 27  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ
รายจายประจ าปี งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการ
จากหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ตองด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าและการแกไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบริหารทองถิ่น 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เปนไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงาน 
และการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้ 
 1. เปนแผนที่แยกรายละเอียดจากแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นและมีลักษณะเป็นการด าเนินการ (Action 
Plan)  

2. แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจนและด าเนินงานจริง 
3. เปนการรวมขอมูลจากทุกหนวยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที ่

วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีเปาหมายตามยุทธศาสตรและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมทีต่ั้งไว้ 
 2. เพ่ือให้การตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานมีความชัดเจน 



 3. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ 
 4. เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงานในแตละไตรมาส  

5. เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานไดชัดเจน 
6. เพ่ือเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการตางๆ 
7. เพ่ือก าหนดหว้งระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ ขององคก์ารบริหารสวนต าบล 

ขัน้ตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนทีอ่งคการบริหารสวนต าบลร่องกาศ  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององคการบริหารสวน
ต าบลร่องกาศ และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยขอมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบไดจากหน่วยงานในพื้นท่ี และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอแบบบูรณาการ  
 2. คณะกรรมการพัฒนา พิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ  

3. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานให้ประกาศใช้แผนการด าเนินงานโดย
ปิดประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ลักษณะของแผนกำรด ำเนินงำน 
“ แผนการด าเนินงาน ” ที่ก าหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น มิใช่การจัดท าแผนพัฒนาแต่เป็นเอกสารที่
รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรมที่ด าเนินจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถิ่นในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การด าเนินการ 

แผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือเป็น
ตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคลองกับความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่
ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
  ๒. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
  ๓. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะด าเนินการพัฒนาจริง 
  ๔. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 

ก าหนดให้แผนการด าเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ทราบถึงการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

๑. เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการที่ชัดเจน 
๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เขา้มาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. เพ่ือแสดงถึงการใช้ แนวทาง การน าแผนพัฒนาสามปมีาใช้ด าเนินการ 
๔. เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง 
๕. เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน 
๖. เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๗. เพ่ือเป็นประโยชนในการแกไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ๘. เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 
 

๑.๓ ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผน 
  จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ (หมวด ๕ ขอ ๒๖) ไดก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องการ 
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน / โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ 



 ๒ 

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแลว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงานโดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนใน      
ทองถิ่นทราบทั่วกันและต้องปิดประกาศไวอย่างน้อยสามสิบวัน 
 

๑.๔ ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน เพ่ือให้ทราบแนวทางการด าเนิ นงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้นลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่างๆ 
ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 



ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ รอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ

๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและ
   สาธารณปูโภค
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา 15 26.32 3,563,500 52.97
 

รวม 15 26.32 3,563,500 52.96836911
๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ
 ๒.๑ แผนงานการเกษตร 2 3.51 130,000             1.93                    

รวม 2 3.51 130,000            1.93                   
๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทางดา้นการเมอืง 
     การปกครอง
 ๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 3 5.26 390,000 5.80
 ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 15.79 835,300 12.42
 ๓.๓ แผนงานงบกลาง 10 17.54 232,300 3.45

รวม 22 38.60 1,457,600 21.67
๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา 
     วัฒนธรรม และกีฬา
 ๔.๑ แผนงานการศึกษา 5 8.77 410,000 6.09
 ๔.๒ แผนงานงบกลาง 4 7.02 435,000 6.47

รวม 9 15.79 845,000 12.56

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนด าเนินงานประจ าปงีบระมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ

ผด.01 



ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ รอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ

๕. ยุทธศาสตรก์ารสาธารณสุข
 ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 1 t1.754 70,000 1.04
 ๕.๒ แผนงานงบกลาง 3 t5.263 279,000 4.15

รวม 4 t7.018 349,000 5.19
๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อนุรกัษ์ทรพัยากร
     ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
 ๖.๑ แผนงานการเกษตร 1 1.75 20,000 0.30
 ๖.๒ เคหะและชุมชน 4 7.02 362,500 5.39
 ๖.๓ แนวทางป้องกันตล่ิงพัง 0 0.00 0 0.00

รวม 5 8.77 382,500 5.69

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนด าเนินงานประจ าปงีบระมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ



ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็นรอ้ยละของ จ านวนงบประมาณ รอ้ยละของ หน่วยด าเนินการ
โครงการทั้งหมด งบประมาณ

๑.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและ 15 26.32 3,563,500 52.97
   สาธารณปูโภค

๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจ 2 3.51 130000 1.93

๓. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทางดา้นการเมอืง 22 38.60 1,457,600 21.67
     การปกครอง

๔. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา 9 15.79 845,000 12.56
     วัฒนธรรม และกีฬา

๕. ยุทธศาสตรก์ารสาธารณสุข 4 7.02 349,000 5.19

๖. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อนุรกัษ์ทรพัยากร 5 8.77 382,500 5.69
     ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

รวม 57 100.00 6,727,600 100.00

องค์การบริหารส่วนต าบลร่องกาศ

บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนด าเนินงานประจ าปงีบระมาณ พ.ศ. 2563









ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 124,700 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 1 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นายประนอม  บญุถนอม ถึง ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
บา้นนายปริญญา  แกว้มา ยาว 48  ม.  

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ถนน คสล. หมู่ที่ 1 122,400 กองช่าง
สายล าหว้ยร่องแวง ขนาดกว้าง 3.50 ม. 

หนา 0.15 ม. ยาว 65 ม. 
หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
227.50 ตร.ม. 

3 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 142,700 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณ ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
บา้นนายสมบาน   พงษพ์ฒิุ ถึง ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
ล าเหมอืงร่องกาศ ยาว 69  ม.

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63
รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 103,500 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 2 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นางเผดิมศรี   จันทร์ศรี ถึง ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
บา้นนางละเอยีด   เจริญรุ่ง ยาว 50  ม.

5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 2 97,100 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นายประกจิ   อตุส่าห ์ถึง บริเวณ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
บา้นนายอ าพล   กองเพชร ยาว 47  ม.  

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 3 216,100 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 3 จากบริเวณบริเวณ ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
บา้นนางจารุณี   คุณาค า ถึง ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
บา้นทอ่ระบายน้ าทางหลวงแผ่นดิน ยาว 100 ม. พร้อมวางทอ่ 
หมายเลข คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.30 ม. จ านวน 5 ทอ่ 
พร้อมบอ่พกัขนาดกว้าง 
0.80 ม. ยาว 0.80 ม. 

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.60 ม. 
จ านวน 1 บอ่

7 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 206,400 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 4 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นายบญุธรรม   ไชยวุฒิ ถึง ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
บา้นนายศักดา   พรมอว่น ยาว 96  ม.  

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ 5 65,500 กองช่าง
หมู่ที่ 5 บริเวณหนา้บา้น ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.
นายวีรพล   เพยีรดี หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 120 ตร.ม.

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ 5 65,500 กองช่าง
หมู่ที่ 5 จากบริเวณหนา้บา้น ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 30 ม.
นางแสงเดือน   สระทองพมิพ ์ถึง หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่
บริเวณที่นาของนางสอง   สุรจิต ไมน่อ้ยกว่า 120 ตร.ม.

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 5 81,700 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 5 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นายวัง   วรรณสุทธิ ์ถึง บริเวณ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
หนา้บา้นนายการุณ   บญุยงค์ ยาว 38  ม.

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 91,100 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นางรัญจวน   เรืองชัย ถึงบริเวณ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
รางระบายน้ าเดิมหนา้บา้น ยาว 44  ม.
นางปา๋   ฉลอม 

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 59,800 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นางผ่อง   อตุส่าห ์ถึง บริเวณหนา้ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
บา้นนายวร   สุรวงค์ ยาว 29 ม.

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 149,100 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 6 จากบริเวณบา้น ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
นางเพี่ยม   ยวงแกว้ ถึง บริเวณ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 
หนา้บา้นนางนอ้ย   อตุส่าห์ ยาว 72  ม. 

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ 7 406,200 กองช่าง
หมู่ที่ 7 จากบริเวณที่นา ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 150 ม.
นางเพี่ยม   ยวงแกว้ ถึง บริเวณ หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่
ที่นานางพณิ   คชสาร ไมน่อ้ยกว่า 750 ตร.ม.

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ 8 162,100 กองช่าง
หมู่ที่ 8 จากบริเวณหนา้บา้น ขนาดกว้าง 3.50 ม. 
นายยอร์น   ศรีใจวงศ์ ถึง ยาว 85 ม. หนา 0.15 ม. 
ถนนเลียบคลองซอยชลประทาน หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 
ซอย 29 ขวา 750 ตร.ม.

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
แผนงานอตุสาหกรรมโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า รางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 9 252,800 กองช่าง
คสล. หมู่ที่ 9 จากบริเวณ ขนาดปากกว้าง 0.80 ม. 
รางระบายน้ าเดิม ถึง บริเวณ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.70 ม. 
บา้นทุ่งตะวัน ยาว 40 ม.  

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ 10 270,800 กองช่าง
หมู่ที่ 10 จากบริเวณ ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.
ถนนคอนกรีตเดิม ถึง บริเวณที่นา หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่
นางยุพนิ   บริสุทธิ ์ ไมน่อ้ยกว่า 500 ตร.ม.

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน คสล. หมู่ที่ 11 244,600 กองช่าง
หมู่ที่ 11 จากบริเวณบา้น ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 100 ม.
นายมงักร   แกว้พรม ถึง บริเวณ หนา 0.15 ม. หรือมพีื้นที่
ที่ดินนายเจต   แกว้พรม ไมน่อ้ยกว่า 500 ตร.ม.  

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการ/กจิกรรมของ อดุหนนุศูนย์บริการและถ่าย ต.ร่องกาศ 30,000 สนง.ปลัด
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าต าบลร่องกาศ
ประจ าต าบลร่องกาศ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

๒.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ อบรมส่งเสริมอาชีพใหก้ลุ่ม ต.ร่องกาศ 150,000   สนง.ปลัด
ใหก้ลุ่ม องค์กร หรือ องค์กร หรือประชาชน 
ประชาชน

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมอืง การปกครอง
แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการฝึกอบรมและ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน อบต.ร่องกาศ 150000 สนง.ปลัด
ศึกษาดูงานเพื่อพฒันา
ศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. 
พนกังานฯ พนกังานจ้าง

2 โครงการฝึกอบรมเสริม อบรม เสริมสร้างคุณธรรม อบต.ร่องกาศ 30,000 สนง.ปลัด
สร้างคุณธรรมจริยธรรม จริยธรรม  
ของผู้บริหาร,พนกังาน
ส่วนต าบล,ลูกจ้างประจ า,
พนกังานจ้าง และ ส.อบต.

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จัดเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่น อบต.ร่องกาศ 600,000 สนง.ปลัด
ผู้บริหารทอ้งถิ่น หรือ หรือ สมาชิกสภาทอ้งถิ่น
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น

4 โครงการจัดท า ปรับปรุง จัดท า ปรับปรุง ทบทวน ต.ร่องกาศ 20,000 สนง.ปลัด
ทบทวน  แผนชุมชนและ แผนชุมชนและแผนพฒันาฯ
แผนพฒันาทอ้งถิ่น

พ.ศ. ๒๕63
รายละเอยีดของกจิกรรม

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62



ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมอืง การปกครอง
แผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการ อบต.เคล่ือนที่   บริการประชาชนนอกสถานที่ ต.ร่องกาศ 30,000 สนง.ปลัด

6 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จัดท าแผนที่ภาษี ต.ร่องกาศ 300,000 กองคลัง,
และทะเบยีนทรัพย์สิน 

7 โครงการเตรียมความพร้อม ส ารวจเตรียมความพร้อม ต.ร่องกาศ 150,000 กองคลัง,
และด าเนนิงานภาษทีี่ดินและ และด าเนนิงานภาษทีี่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงปลูกสร้าง

8 โครงการศูนย์ปฏบิติัการ เพื่อเปน็ศูนย์รวบรวมข้อมลู ต.ร่องกาศ 20,000 สนง.ปลัด
ร่วมใจช่วยเหลือประชาชน ปญัหาความต้องการของ
ขององค์กรปกครองส่วน ประชาชน 
ทอ้งถิ่นอ าเภอสูงเมน่

9 จ้างองค์กรที่เปน็กลางใน ค่าจ้างส ารวจความพงึพอใจ ต.ร่องกาศ 20,000    สนง.ปลัด
การประเมนิผลในมติิความ ในการใหบ้ริการสาธารณะ   
พงึพอใจของผู้รับบริการ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมอืง การปกครอง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 กจิกรรมแกไ้ขปญัหา แกไ้ขปญัหายาเสพติดหรือ ต.ร่องกาศ 50,000    สนง.ปลัด
ยาเสพติด การอบรม การปอ้งกนัการ

แกไ้ขปญัหายาเสพติด เช่น 
การจัดท าปา้ย การจัดซ้ือ
สารตรวจยาเสพติด ประชุม 
รณรงค์ การอบรม หรือการ
บ าบดัรักษา ฯลฯ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมอืง การปกครอง
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการเพิ่มศักยภาพการ อบรมเพิ่มศักยภาพการปฏบิติั ต.ร่องกาศ 150,000 สนง.ปลัด
ปฏบิติังานของ อปพร. งานของ อปพร.

2 โครงการลดอบุติัเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชน ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
ช่วงเทศกาลปใีหม่ ผู้สัญจรช่วงเทศกาล

 - ช่วงเทศกาลขึ้นปใีหม่

3 โครงการลดอบุติัเหตุ ต้ังจุดบริการประชาชน ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้สัญจรช่วงเทศกาล

 - ช่วงเทศกาลสงกรานต์

4 บ ารุงรักษาและปรับปรุง บ ารุงรักษาและปรับปรุง ต.ร่องกาศ 200,000 สนง.ปลัด
กล้องวงจรปดิ กล้องวงจรปดิ ด้วยการ

เปล่ียนกล้องวงจรปดิ
จ านวน 6 ตัวและปรับปรุง
ระบบ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

รายละเอยีดของกจิกรรมที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ



ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมอืง การปกครอง
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการกอ่สร้างอาคาร กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.ร่องกาศ 341,400   กองช่าง
เอนกประสงค์องค์การบริหาร ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 8 ม.
ส่วนต าบลร่องกาศ  

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน  า รางระบายน  า คสล. อบต.ร่องกาศ 79,500 กองช่าง
คสล.ภายในบริเวณองค์การ ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. 
บริหารส่วนต าบลร่องกาศ ลึกไมน่อ้ยกว่า 0.30 ม. 

ยาว 40 ม.

3 โครงการกอ่สร้างถนนภายใน ถนน คสล. อบต.ร่องกาศ 130,900 กองช่าง
บริเวณองค์การบริหารส่วน ขนาดกว้าง 5 ม. 
ต าบลร่องกาศ หนา 0.15 ม. ยาว 45 ม.  

หรือมพีื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
225 ตร.ม.  

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านการเมอืง การปกครอง
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 สมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ อบต.ร่องกาศ 200,000 สนง.ปลัด
กองทนุประกนัสังคมใหก้บั
พนกังานจ้าง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ร.ร.อนบุาล 283,570 สนง.ปลัด
การบริหารสถานศึกษา เช่น การปรับปรุง หลักสูตร อบต.ร่องกาศ
ส าหรับโรงเรียนอนบุาล สถานศึกษา ค่าอนิเตอร์เนต็
องค์การบริหารส่วนต าบล โรงเรียน ค่าการพฒันา/
ร่องกาศ ปรับปรุงหอ้งสมดุโรงเรียนฯลฯ

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายการ ศพด.สังกดั 137,250 สนง.ปลัด
การบริหารสถานศึกษา บริหารสถานศึกษา ส าหรับ อบต.ร่องกาศ
ส าหรับ ศพด.สังกดั ศพด.สังกดั อบต.ร่องกาศ 
อบต.ร่องกาศ เช่น การจัดการเรียน การสอน

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

3 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์ ตกแต่งบริเวณอาคารเรียนและ ร.ร.อนบุาล 50,000 สนง.ปลัด
ร.ร.อนบุาล อบต.ร่องกาศ บริเวณโดยรอบใหส้วยงาม อบต.ร่องกาศ 

ปรับปรุงและพฒันาสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา
ใหม้รีะบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมที่ดี

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานการศึกษา

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการพฒันาศักยภาพ พฒันาศักยภาพบคุลากรทาง บคุลากร 10,000 สนง.ปลัด
บคุลากรทางการศึกษา การศึกษา เช่น การแลก ทางการ

เปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนักบั ศึกษา อบต.
สถานศึกษาและหนว่ยงาน ร่องกาศ 
เครือข่ายทั้งในด้านวิชาการ
และปฏบิติั

5 อาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็ก จัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ศพด. 216,600 สนง.ปลัด
นกัเรียนโรงเรียนและ ส าหรับโรงเรียนและ ศพด. อบต.ร่องกาศ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในต าบล อบต.ร่องกาศ และ
ร่องกาศ โรงเรียน

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน โรงเรียน 264,000 สนง.ปลัด
การบริหารสถานศึกษา ศึกษา (อาหารกลางวัน) สังกดั(สพฐ.)
(อาหารกลางวัน) โรงเรียน โรงเรียนสังกดัส านกังาน จ านวน 5 
สังกดัส านกังานเขตพื้นที่ เขตพื้นที่การศึกษา (สพฐ.) โรงเรียน 
การศึกษา (สพฐ.) จ านวน 5 โรงเรียน 

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการช่วยเหลือ ช่วยเหลือสงเคราะห์ ต.ร่องกาศ 100,000 สนง.ปลัด
สงเคราะหค์รอบครัวผู้มี ครอบครัวผู้มรีายได้นอ้ย 
รายได้นอ้ย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสและผู้ไร้ที่พึ่ง
และผู้ไร้ที่พึ่ง

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการขับเคล่ือนและ อบรมขับเคล่ือนและพฒันา ต.ร่องกาศ 50,000    สนง.ปลัด
พฒันาสภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลร่องกาศ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการส่งเสริมการ ค่าตอบแทนวิทยากร ต.ร่องกาศ 174,800   สนง.ปลัด
ออกก าลังกายเต้นแอโรบคิ ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเปน็ใน

การจัดโครงการ 
ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 
ปา้ยรณรงค์ 

2 โครงการฝึกอบรมจัด ฝึกอบรมการออกก าลังกาย ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
กจิกรรมการออกก าลังกาย แกเ่ด็กและเยาวชน 
แกเ่ด็กและเยาวชน ต.ร่องกาศ ค่าตอบแทนวิทยากร 

ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่จ าเปน็ใน
การจัดโครงการ 
ปา้ยประชาสัมพนัธ์ 

3 โครงการจัดกจิกรรมทาง อบรมกจิกรรมทางศาสนา ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
ศาสนาเพื่อพฒันาคุณธรรม เพื่อพฒันาคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมของประชาชน ของประชาชน

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการจัดกจิกรรม จัดกจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา ต.ร่องกาศ 50,000    สนง.ปลัด
หล่อเทยีนพรรษาและสืบสาน และสืบสานประเพณี
ประเพณีถวายเทยีนพรรษา ถวายเทยีนพรรษา

5 โครงการประเพณี จัดกจิกรรมนมสัการ ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
นมสัการพระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮ เมอืงแพร่ 
เมอืงแพร่ แหตุ่งหลวง แหตุ่งหลวง

6 โครงการประเพณีไหว้ จัดกจิกรรมไหว้พระพทุธโกศัย ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
พระพทุธโกศัยศิริชัยมหา ศิริชัยมหาศากยมนุ ี
ศากยมนุ ีวัดพระบาท วัดพระบาทมิ่งเมอืงวรวิหาร
มิ่งเมอืงวรวิหาร

7 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกจิกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต.ร่องกาศ 100,000   สนง.ปลัด
ประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องกาศ ประเพณีในพื้นที่ ต.ร่องกาศ
และงานประเพณีระดับอ าเภอ และงานประเพณีระดับอ าเภอ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกฬีา
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต าบล สนบัสนนุเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต.ร่องกาศ 12,836,000 สนง.ปลัด
ร่องกาศ

2 เบี้ยยังชีพคนพกิารต าบล สนบัสนนุเบี้ยยังชีพคนพกิาร ต.ร่องกาศ 4,694,400  สนง.ปลัด
ร่องกาศ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ต าบล สนบัสนนุเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ ต.ร่องกาศ 102,000  สนง.ปลัด
ร่องกาศ 

4 สมทบกองทนุสวัสดิการ สมทบกองทนุสวัสดิการ ต.ร่องกาศ 20,000    สนง.ปลัด
ชุมชนต าบลร่องกาศ ชุมชนต าบลร่องกาศ

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการจัดกิจกรรมเพิ่ม จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะชีวติ ต.ร่องกาศ 50,000 สนง.ปลัด
ทักษะชีวติและดูแลภาวะ และดูแลภาวะสุขภาพที่ดีให้
สุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุ

2 โครงการป้องกันและ ค่าวคัซีนป้องกัน,ส ารวจ, ต.ร่องกาศ 50,000 สนง.ปลัด
ระงับโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์

3 โครงการส่งเสริมพฒันา อบรมส่งเสริมพฒันาทกัษะ ต.ร่องกาศ 30,000 สนง.ปลัด
ทกัษะแมแ่ละพฒันาการ แมแ่ละพฒันาการเด็ก
เด็กหลังคลอด หลังคลอด

4 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 1 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 2 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

6 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 3 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

7 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 4 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 5 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

9 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 6 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

10 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 7 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 8 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

12 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 9 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

13 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 10 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการตามพระราชด าริ อดุหนนุเงินงบประมาณใหก้บั หมู่ที่ 11 20,000 สนง.ปลัด
ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อใช้

ส าหรับด าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.2

5. ยุทธศาสตร์การสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 สมทบกองทนุ สมทบกองทนุหลักประกนั กองทนุฯ 300,000 สนง.ปลัด
หลักประกนัสุขภาพฯ  สุขภาพฯ  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ที่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม พื้นที่



ผด.2

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานการเกษตร

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการรักปา่ รักน  า จัดกจิกรรมรักปา่ รักน  า ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
รักแผ่นดิน รักแผ่นดิน

2 โครงการประชารัฐร่วมใจ เพื่อเปน็แหล่งใหค้วามรู้ด้าน ต.ร่องกาศ 30,000    สนง.ปลัด
ปลูกต้นไมใ้หแ้ผ่นดิน พนัธุไ์มแ้ละเพิ่มพื นที่สีเขียว

3 โครงการอนรัุกษพ์นัธุกรรม เพื่ออนรัุกษพ์นัธุกรรมพชืและ ต.ร่องกาศ 200,000  สนง.ปลัด
พชือนัเนื่องมาจากพระราช เปน็แหล่งใหค้วามรู้ด้าน
ด าริ สมเด็จพระกนษิฐาธิ พนัธุไ์มแ้ละเพิ่มพื นที่สีเขียว
ราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุารี

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.2

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะชุมชน

งบประมาณ หนว่ย
(บาท) ด าเนนิการ 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 โครงการส่งเสริมการก าจัด อบรมการจัดการขยะ ต.ร่องกาศ 300,000 สนง.ปลัด
ขยะโดยมีส่วนร่วมของ มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ประชาชน ของชุมชน

บัญชโีครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นต าบลร่องกาศ

ที่ โครงการ/กจิกรรม พื้นที่
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

รายละเอยีดของกจิกรรม



ผด.02/1

1. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณัฑ์ส านกังาน

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
(บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 เกา้อี้ส านกังาน เกา้อี้ส านกังาน จ านวน 3 ตัวๆ 7,500 อบต. กองช่าง
ละ 2,500 บาท ร่องกาศ
โดยมคุีณลักษณะ ดังนี้
1) เกา้อี้บนุวม
2) มพีนกัผิงหลัง
3) ล้อเล่ือน
4) มทีี่พกัแขนทั้งสองข้าง

พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63

        บัญชจีาํนวนครุภัณฑสาํหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน

ที่ ครุภณัฑ์

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563
องค์การบริหารสว่นตําบลร่องกาศ

รายละเอยีดของครุภณัฑ์



ผด.02/1

1. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
(บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตร 40,800 อบต. กองช่าง
ขนาด 110 ซีซี กระบอกสูบไมต่่ ากว่า 110 ซีซี ร่องกาศ
แบบเกยีร์ธรรมดา แบบเกยีร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน 

        บัญชจีาํนวนครุภัณฑสาํหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นตําบลร่องกาศ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63



ผด.02/1

1. แผนงานเคหะและชุมชน
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

งบประมาณ สถานที่ หนว่ยงาน
(บาท) ด าเนนิการ รับผิดชอบหลัก 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 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค คอมพวิเตอร์โนต๊บุ๊ค ส าหรับงาน 22,000 อบต. กองช่าง
ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล ตามคุณลักษณะ ร่องกาศ

พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

        บัญชจีาํนวนครุภัณฑสาํหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถ่ิน
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2563

องค์การบริหารสว่นตําบลร่องกาศ

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอยีดของครุภณัฑ์
พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕63


