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บทน า 
 

      แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน และการ
ติดตามประเมินผล  

ลักษณะของแผนการด าเนินงาน  มีดังนี ้
     1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการด าเนินงาน 
     2.  จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 

                3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง 
    การด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์ของแผนด าเนินการ 
      แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่จะด าเนินงานจริงทั้งหมดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณ  2564  ท าให้การด าเนิน 
งานในปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสาน
และบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน  / โครงการในแผนการ
ด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากข้ึนอีก 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 ขั้นตอนที่ 2 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ เสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนานาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 3  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 ขั้นตอนที่ 4 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ความ
เห็นชอบแล้วให้ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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ประโยชน์ของแผนด าเนินการ 

1. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้ 
2. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจาก

มีการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ 
       แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่จะด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
            1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
            1.2  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา                     

13 
7 

65 
35 

1,581,200 
2,856,200 

35.6 
64.4 

กองช่าง 

รวม 20 100 4,437,400 100  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ      

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานบริหารงานคลัง 
2.4 แผนงานบริหารงานช่าง 

23 
7 
9 
5 

52.2 
15.9 
20 
11 

2,340,300 
200,00 
589,000 
359200 

67.3 
5.7 
16.8 
10.2 

ส านักปลดั/กองช่าง 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

รวม 44 100 3,488,500 100  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง      

3.1 แผนงานการเกษตร 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

4 
- 
8 

33.3 
- 

66.6 

115,000 
- 

125,000 

48 
- 

52 

ส านักปลดั 

รวม 12 100 240,000 100  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
4.2 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

            4.3 แผนงานงบกลาง 
            4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
            4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- 
6 
8 
1 
5 

- 
30 
40 
5 
25 

- 
140,000 

5,206,860 
90,000 
641,000 

- 
2.3 
85.6 
1.4 
10.5 

ส านักปลดั 

รวม 20 100 6,077,860 100  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการ 
ที่จะด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนนัทนาการ      

            5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.2 แผนงานการศึกษา 
5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

4 
12 
6 

18.1 
54.6 
27.3 

125,000 
1,168,270 
290,000 

9.4 
88.3 
22 

กองการศึกษา 
 

รวม 22 100 1,322,270 100 - 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

6.1 แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
            6.2 แผนงานสาธารณสขุ 
            6.3 แผนงานการเกษตร 
            6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
            6.5 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้

- 
6 
- 
4 
1 

- 
54.5 

- 
36.3 

9 

- 
365,000 

- 
374,000 
60,000 

- 
45.6 

- 
46.8 
7.5 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

รวม 11 100 799,000 100 - 

รวมทั้งสิ้น 129 100 16,365,030 100 - 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
   
   
   
   

เพื่อใช้เป็นค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล
ค่าระวางรถ รถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน ์โรง
มหรสพ หรือ สิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการ
รับใช้ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่า
ติดตั้งโทรศัพท์ ค่าบริหาร
จัดการขยะ ฯลฯ    

50,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง               

2.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
   
   
   
   
  

"-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครภุณัฑ ์เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ ตั้ง
ไว ้20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน
อื่น เช่น วัสดตุ่างๆ ฯลฯ ตั้ง

230,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             
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ไว ้20,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ระบบประปาหมูบ่้าน ตั้ง
ไว ้100,000 บาท"  

3.  วัสดุส านักงาน  
   
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ กระดาษเขยีน
แบบ ปากกาเขียน หมึกโร
เนียว กระดาษไขปากกา หมึก
ถ่ายเอกสารกระดาษ
ต่างๆ เครื่องค านวณ แผ่นป้าย
ต่างๆ แผนที ่ฯลฯ  

40,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             

4.  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน,โคมไฟฟ้าฯลฯ  

20,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             

5. 4 
 

วัสดุก่อสร้าง  
   
   

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ต่างๆ เช่น เครื่องมือช่างต่างๆ
เทปวัดระยะ ชุดทดสอบความ
ข้นเหลวของ
คอนกรีต Slump Test ท่อ
น้ า ประปา ไม้ต่างๆ สีทิน
เนอร ์ฯลฯ   

40,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             

6. 5 
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
   
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่ยาง
นอก ยางใน ฯลฯ 

10,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             

7. 6 
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ ามันเบนซินและ

20,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             
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น้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเครื่อง ฯ
ลฯ    

8. 7 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
   

เพื่อจ่ายในการโฆษณาและ
เผยแพรต่่างๆ  

20,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             

9. 8 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์  
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ต่างๆ เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ ์หรือ แถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ  

30,000 อบต.ทุ่งกระ
ตาดพัฒนา 

กองช่าง             

10. 1
7 

 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต พร้อมบ่อพักและเท
คอนกรีตทับหลังท่อ (สายบ้าน
นางสาวนภาพร-ไปถนนสาย
หนองก่ีล าปลายมาศ)  ม.7 บ้าน
สุขส าราญ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 
อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน  ท่อคอนกรีต 
ขนาด 0.40  ม. จ านวน 68 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 6 บ่อ 
พร้อมเทคอนกรีตทับหลังท่อ  
กว้าง  1.00 เมตร ยาว  68 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  68 
ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 2 ป้าย 

125,900 หมู่ที ่7 
 

กองช่าง             

11.  โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต พร้อมบ่อพัก (สาย
นานาชาติ)  ม.12 บ้านทุ่งรวง
ทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.
หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด 0.80  ม. 
จ านวน 154 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 14 บ่อ พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการ 2 ป้าย 

496,000 หมู่ที ่12 
 

กองช่าง             

12.  โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต  พร้อมบ่อพักและเท
คอนกรีตทับหลังท่อ (สายหน้า
บ้านตาหร่าย)  ม.10 บ้านโนนสี

ท่อคอนกรีต ขนาด 0.40  ม. 
จ านวน 150 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก 15 บ่อ พร้อมเทคอนกรีต
ทับหลังท่อ กว้าง  0.80 เมตร 

269,000 หมู่ที ่10 
 

กองช่าง             
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แผนด าเนินงาน 65 
 

ทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.
หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

ยาว  135 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  108 
ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 2 
ป้าย   

13.  โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต  พร้อมบ่อพักและเท
คอนกรีตทับหลังท่อ (สายหน้า
บ้านนางอั้ว)  ม.10 บ้านโนนสี
ทอง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.
หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน  ท่อคอนกรีต 
ขนาด 0.40  ม. จ านวน 131 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 12 บ่อ เท
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 
0.80 เมตร ยาว 131 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ 2 ป้าย 

230,300 หมู่ที ่10 
 

กองช่าง             

 

        1.2  แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา                     

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

 
งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 
 

 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยบ้านนายหลง)  ม.4 
บ้านศรีสง่า ต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
    

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 234 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า  936 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ 2 ป้าย   

498,400 
 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 
 

 

            

2. 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ม.5 เชื่อม ม.7)  บ้าน
เสือชะเง้อ-บ้านสุขส าราญ ต.ทุ่ง

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 96 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า  480 ตร.ม. พร้อมงาน

269,900 หมู่ที่ 5-7 กองช่าง               
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กระตาดพัฒนา อ.หนองก่ี จ.
บุรีรัมย์ 

วางท่อคอนกรีต ขนาด 0.40 
ม. จ านวน 8 ท่อน  1 แห่ง 
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 
จ านวน 2 ป้าย  

3. 3 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ลาดยาง-ไปบุกระสัง)  ม.
5 บ้านเสือชะเง้อ ต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 
ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า  936 ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.30 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 2 ป้าย 

496,700 หมู่ที่ 5 
 

กองช่าง             

4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายลานมันเอ้ือมพร)  ม.
3 บ้านโนนทอง ต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์)
   
    

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 232 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 928  ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.30 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 2 ป้าย 

497,900 หมู่ที่ 3 กองช่าง             

5.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (สายส้มจีน)  ม.1 บ้าน
สระหลวง ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 
อ.หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีปริมาณงานไม่น้อย
กว่า 920  ตร.ม. ไหล่ทางข้าง
ล่ะ 0.30 เมตร  พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการ จ านวน 2 ป้าย 

493,800 หมู่ที่ 1 กองช่าง             

6. 7 
 

โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่
ทาง (สายหลัง ร.ร.สุขส าราญ 
เยื้อง ม.10)  ม.7 บ้านสุข
ส าราญ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อ.
หนองก่ี จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน กว้าง  1.00 เมตร 
ยาว  184 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  
184 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้าย
โครงการจ านวน 2 ป้าย 

101,800 หมู่ที่ 7 
 

กองช่าง             
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7. 8 
 

โครงการเทคอนกรีตขยายไหล่
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
หน้าวัดทุ่งรวงทอง) ม.12 บ้าน
ทุ่งรวงทอง  ต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 2.00 
เมตร ยาว 450 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  900 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย 

497,700 หมู่ที่ 12 กองช่าง             

 



๑๑ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

      2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
          2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าวารสาร
ประชาสมัพันธ์ อบต. และ
ป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
หน้า 94 ข้อ 10 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บุคคลท าความสะอาด
ภายในอาคารฯ จ านวน 1 
คน เดือนละ 9,000 บาท 
จ านวน12 เดือน  เป็นเงิน 
108,000 บาท  
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการงานสาร
บรรณอิเลกทรอนิกส์ ตั้งไว้ 
6,500 บาท และ ปรากฏใน

280,500 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั             
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561-2565)หน้า 95 ข้อ 12 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี
บริการอินเทอรเ์น็ต เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูล เป็นเวลา 12 
เดือน พร้อมจดทะเบียนใน
โดเมนเนม.go.th ตั้งไว้ 
8,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ระบบเครือข่าย (LAN) เพื่อ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายของ
องค์กรการบริหารส่วนต าบล 
ตั้งไว้ 20,000 บาท และ 
ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้า 95  ข้อ 13 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
นักการภารโรง จ านวน 1 
คน เดือนละ 9,000 บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
108,000 บาท 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ฯลฯ ตั้งไว้ 
30,000 บาท 

2.  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรับรองและพิธีการ  ดังนี ้
1. ค่ารับรอง (รายจ่ายใน
การรับรองหรือเลีย้งรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วน

40,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             
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ท้องถิ่น) 
2. ค่าพานพุ่มดอกไม้ พาน
ประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่ม
เงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ 
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา ส าหรับอนสุาวรีย์ 
หรือการใช้ในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมเฉลมิพระ
เกียรติในวโรกาสต่างๆ   
3. ค่าใช่จ่ายในการจัด
ประชุมราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้
หมายความรวมถึง การ
ประชุมราชการทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  เช่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
ในกรณีที่มีการประชุมคาบ
เกี่ยวมื้ออาหาร ค่าใช่จ่าย
อื่นๆ ที่จ าเป็น เป็นต้น   
4.  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ส าหรับ
กรณีหน่วยงานอ่ืนหรือบุคล
ภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยม
ชมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ 
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3.  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เลือกตั้ง 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง 

400,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

4. 5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่าย 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางราชการเช่น
ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ 

200,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

5.  โครงการปกป้องสถาบัน 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบัน 

50,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

6. 6 โครงการฝึกอบรมสัมมนา 
    

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสมัมนา เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
และศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ของบุคคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลและ
ประชาคมต าบลทุ่งกระตาด
พัฒนา  

250,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

7. 7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครภุัณฑ์
เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน
เครื่องคอมพิวเตอร์รถยนต์
ส่วนกลางค่าบ ารุงรักษา

80,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             
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ซ่อมแซมทรัพยส์ินอ่ืน
เช่น วัสดุต่างๆ 

 

8.  วัสดุส านักงาน ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ส าหรับส านักงาน
เช่น กระดาษแฟ้มปากกา
ดินสอ ธงชาติธงสัญลักษณ์
ตรายางแบบพิมพ ์

90,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

9.  วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวสัดุ
บ้านบ้านงานครัวเช่นน้ ายา
เช็ดกระจกน้ ายาล้างจาน
น้ ายาล้างจานน้ ายาขัห้องน้ า
แปรง ไม้กวาดแก้วน้ า 

40,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

10.  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
รวมทั้งค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง
และรถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพคงเดิมเช่น
แบตเตอรีย่างนอกยางใน
สายไมลเ์พลาตลับลูกปืน
น้ ามันเบรก ไขควงกระจก
มองข้างรถยนต์กันชน
รถยนต ์

40,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

 

ส านักปลัด             

11.  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับ
ใช้ในการบริหารงานเช่น
น้ ามันดีเซลและ
น้ ามันหล่อลื่น

200,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

 

ส านักปลัด             
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น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี 

12.  วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูลหัวพิมพ ์หรือแถบ
พิมพ์ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องคอมพิวเตอร ์

80,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

13.  ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลและอาคารที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล,ไฟฟ้า
สาธารณะ หรือบริการ
สาธารณะอื่น ๆ  

300,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

 

ส านักปลัด             

14.  ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล,อาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

40,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

15.  ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ส านักงานรวมถึงค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
อื่น ๆ 

32,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

16. 8 ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรเลขค่าธนาณัต ิค่าซื้อ
ดวงตราไปรษณีย์อากร เป็น
ต้นเพื่อจ่ายเป็นคา่ไปรษณีย ์

20,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             
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17. 9 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือ
โทรสารค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ระบบอินเทอร์เนต็และค่า
สื่อสารอื่นๆ 

120,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

18.  ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง จ านวน  2  
ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท 
เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ใน
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจดัหา
ตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด มีรายละเอียด
ดังนี้  
1) ช่องเก็บแฟ้มเอกสาร 40 
ช่อง  
2) คุณสมบตัิมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

11,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

19. 1
0 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อตูเ้อกสาร 15 

ลิ้นชัก  จ านวน  1  ตู้ 
เนื่องจากไมไ่ด้ก าหนดไว้ใน
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของ
ส านักงบประมาณ จึงจดัหา
ตามราคาที่สืบได้ใน
ท้องตลาด โดยมีรายละเอียด

4,800 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             
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ดังนี้  
1) ช่องเก็บเอกสาร 15 
ลิ้นชัก  
2) คุณสมบตัิมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

20.  ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อตู้เอกสารเหล็กบาน
เลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ ตู้
ละ 5,000 บาท เนื่องจาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด มี
รายละเอียดดังนี ้
1)  ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อน
กระจก จัดเก็บ 2 ช้ัน  
2) คุณสมบตัิมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

21.  ครุภัณฑ์ส ารวจ ค่าจัดซื้อเครื่องติดตาม
รถยนต์(GPS Tracker) 
จ านวน 1 ชุด เนื่อง จาก
ไม่ได้ก าหนดไว้ในราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาที่สืบได้ในท้องตลาด 
โดยมรีายละเอียดดังนี้  
- เป็นเครื่องติดตามรถยนต์ 
(GPS Tracker)  

7,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             
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- พร้อมอุปกรณ์วัดระดบั
น้ ามัน    - เป็นของใหม่ไม่
เคยใช้งานมาก่อน 

22.  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์
   
    

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองไผ ่ตามโครงการ
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอหนองกี่
จังหวัดบุรีรมัย ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

35,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             

23.  โครงการจัดหารายได้เพ่ือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์    

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้กับส านักงานเหลา่กาชาด
จังหวัด ตามโครงการจดัหา
รายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณ
กุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของ
เหล่ากาชาด จังหวัดบุรรีัมย ์ 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

ส านักปลัด             
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2.2 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทาง
ไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

30,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

กองการศึกษา             

2. 2 ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่าย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรยีกช่ืออย่างอ่ืน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่าย ของพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง   

30,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

กองการศึกษา             

3.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ 
หรือช ารุดเสียหายจากการ
ใช้งานปกต ิ

20,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

กองการศึกษา             

4. 3 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ส านักงาน รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร 
หรือตามปกติมีอายุการใช้

45,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

กองการศึกษา             
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งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น 

5.  วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้าน
งานครัว  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  
หมดไป  หรือเปลีย่นสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น 

35,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

กองการศึกษา             

6.  วัสดุคอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์เช่น แผ่นบันทึก
ข้อมูล แผ่นกรองแสง ตลับ
หมึกผงเมนบอร์ด เมาส์
เครื่องอ่าน และ บันทึก
ข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ ฯลฯ 

20,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

 

กองการศึกษา 
 

            

7.  วัสดุการศึกษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
การศึกษาต่างๆ 

20,000 อบต. 
ทุ่งกระ
ตาด-
พัฒนา 

กองการศึกษา 
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2.3 แผนงานบริหารงานคลัง 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  โครงการจ้างเหมาบุคคลในการ
ดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

เพื่อจ้างเหมาบุคคลในการ
ดูแลรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน 

108,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             

2.  โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือ
บันทึกงานกองคลัง 

เพื่อจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
บันทึกงานกองคลังจ านวน 2 
คน 

216,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             

3.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางราชการเช่น
ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าเบี้ย
เลี้ยงค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ 

70,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             

4.  ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเบิกจ่าย 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม 
หรือค่าใช้จ่ายท านอง
เดียวกันที่เรยีกช่ืออย่างอ่ืน
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เบิกจ่าย ของพนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วน

60,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             
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ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

5.  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
    

"เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด
โครงการจดัเก็บภาษี
เคลื่อนที ่  

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             

6.  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 

15,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             

7.  วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
หรือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา สมุด
บัญชีแบบพิมพ์ใบเสรจ็
ต่างๆ กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข กุญแจเครื่อง
ค านวณเครื่องเย็บ
กระดาษ ฯลฯ 

60,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 
 

กองคลัง             

8. 2 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวสัดุ
บ้านบ้านงานครัวเช่นน้ ายา
เช็ดกระจกน้ ายาล้างจาน
น้ ายาล้างจานน้ ายาขัห้องน้ า
แปรง ไม้กวาดแก้วน้ า 

20,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองคลัง             

9.  วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ์เช่น แผ่นหรือ
จานบันทึกข้อมูล
หัวพิมพ ์หรือแถบพิมพ์ตลับ
ผงหมึกส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 
 

กองคลัง             
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2.4 แผนงานบริหารงานช่าง 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) 

งบประมา
ณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   
   
    

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการเปดิซอง  
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ราคาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้างค่าตอบแทน
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่มาช่วยปฏิบัติ
ราชการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นการชั่วคราว
ฯลฯ ตั้งไว ้20,000บาทเพื่อ
จ่ายเป็นเงินรางวัลประจ าปี
ให้กับพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง ตั้งไว้
30,000 บาท  

50,000 
 
 

อบต.ทุ่ง
กระตาด
พัฒนา 

กองช่าง 
 
 

            

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ   
   
   
    

"เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
เช่น ค่าลงทะเบียนตา่งๆค่า
เบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆใน
การเดินทางไปราชการ
   

60,000 อบต.ทุ่ง
กระตาด
พัฒนา 

กองช่าง             

3.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา

15,000 อบต.ทุ่ง
กระตาด

กองช่าง             



๒๕ 
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ราชการให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง ท่ี
ได้รับอนมุัติให้ปฏิบตัิหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ 
วันหยุดราชการ    

พัฒนา 

4.  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกส านักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมมุมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอก
ส านักงาน  จ านวน 6 ตัว 
ราคาตัวละ 5,700 บาท    

34,200 อบต.ทุ่ง
กระตาด
พัฒนา 

กองช่าง             

5.  โครงการปรับปรุงอาคารบริเวณ
ด้านหลังที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาด
พัฒนา 

ปรับปรุงอาคาร บริเวณ
ด้านหลังที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระ
ตาดพัฒนา จ านวน 1 หลัง 

200,000 อบต.ทุ่ง
กระตาด
พัฒนา 

กองช่าง             

 



๒๖ 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

  3.1   แผนงานการเกษตร  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการผลิตข้าวอินทรีย์ 

15,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

2. 2 โครงการศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการศูนย์ส่งเสริมและ
ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน 

50,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

3. 3 โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
พืชสด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการส่งเสริมการท าปุ๋ย
พืชสด 

20,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

4. 4 โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและ
ได้มาตรฐาน 

30,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 
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  3.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือค่าซักฟอกค่าตัก
สิ่งปฏิกูลคา่ระวางรถบรรทุกค่า
เช่าทรัพย์สินค่าโฆษณาและ
เผยแพรเ่ช่นการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆค่าบริการรับ
ใช้ค่าเบี้ยประกันภัยค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินคดีตามค าพิพากษา
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้ง
โทรศัพท ์

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลัด             

2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ค่าลงทะเบียนค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการ
เดินทางไปราชการ 

50,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลัด             

3.  โครงการ อบต.สัญจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต.สัญจร 

20,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

4.  โครงการฝึกอบรมการให้
ความรู้เรื่องกฎจราจร

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมการให้ความรู้เรื่องกฎ

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

ส านัก 
ปลัด 

            



๒๘ 
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ให้กับเด็กและเยาวชนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จราจรให้กับเด็กและเยาวชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

พัฒนา  

5.  โครงการให้ความรู้เพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ให้ความรู้เพื่อสร้างภูมคิุ้มกัน
ให้กับเด็กและเยาวชน 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

6.  ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพยส์ินต่างๆ 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลัด             

7.  วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุ านักงาเช่น
กระดาษแฟ้ม ปากาดินสอธง
ชาติธงสัญลักษณ์ตรายาง แบบ
พิมพ์ 

25,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลัด             

8.  วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล หัวพิมพ ์หรือแถบ
พิมพ์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลัด             

 



๒๙ 
 

แผนด าเนินงาน 65 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  4.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 2 โครงการฝึกอาชีพชุมชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอาชีพชุมชน 

50,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

2.  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพ
ติดและการขับข่ีปลอดภัย
ในระดับต าบล   

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพ
ติดและการขับข่ีปลอดภัยใน
ระดับต าบล  

20,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

3.  โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือจ่ายโครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

4.  โครงการสร้างบ้านเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน
รายได้น้อย 

เพ่ือสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือ
ผู้มีฐานะยากจนรายได้น้อย 

20,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านักปลดั             

5.  โครงการอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม คณะผู้บริหาร

"เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการอบรม

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลัด             



๓๐ 
 

แผนด าเนินงาน 65 
 

สมาชิกสภา อบต.พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงาน
จ้าง อบต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา    

คุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงาน
จ้าง อบต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา  

6.  โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 
อ าเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์ 

เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปก
คลองอ าเภอหนองก่ีตาม
โครงการป้องกันและแก้
ปัญญายาเสพติดอ าเภอ
หนองก่ีจังหวัดบุรัมย์ 

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

 
4.3   แผนงานงบกลาง  

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

ค่าใช้จ่ายในการสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบล 

45,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

2.  เงินสบทบเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบ
กองทุนเงนิทดแทน  

2,500 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

3.  โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

3,163,200 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 
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4. 2 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 967,200 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

5. 3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

12,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

6. 4 ส ารองจ่าย  
   
   

เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสา
ธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนร่วมเท่าน้ัน  

605,560 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

7. 7 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข่าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

356,400 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

8.  สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 

55,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

            

 
4.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 2 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

เพ่ือจ่ายโครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

90,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 
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4.5   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชย
การงานหรือเวลาที่เสยีไปเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบตัิหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

250,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

2.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

50,000 อบต. 
ทุง่กระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

3.  โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 

286,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

4.  โครงการอบรมป้องกันและ
บรรเทาอัคคีภัยให้กับ
ประชาชนภายในพ้ืนที่
ต าบล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมป้องกันและบรรเทา
อัคคีภัยให้กับประชาชนภายใน
พื้นที่ต าบล 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 

 

            

5.  วัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อสวมใส่ในขณะ
ปฏิบัติงานตามหนา้ที่ ดังนี้ เครื่องแต่ง
กายชุดฝึก อปพร. หรือชุดปฏิบัติการ 
อปพร. 

45,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านัก 
ปลัด 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และนันทนาการ 

5.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

ค่าใช้จ่ายในงานต่างๆซึ่งเป็น
วันส าคัญของทางราชการ
เช่นวันปิยะมหาราชเป็นต้น 

15,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

2.  โครงการงานประเพณีและ
วัฒนธรรมของดีเมือง
หนองก่ี 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองก่ี ตามโครงการ
งานประเพณีและวัฒนธรรม
ของดีเมืองหนองกี่  

50,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

3.  โครงการจัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ
งานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง 

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

4.  โครงการอุดหนุนโรงเรียน
หนองก่ีสุขส าราญ ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา - 
กรีฑานักเรียน กลุ่ม
โรงเรียนหนองก่ีปราสาท
พัฒนา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน
หนองกี่สุขส าราญ ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรยีน 
กลุ่มโรงเรียนหนองกี่ปราสาท
พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565   

50,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
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  5.2   แผนงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคน
ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้น
ทุ่งรวงทอง หมู่ที ่12  ต าบลทุ่ง
กระตาด
พัฒนา จ านวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว ้108,000 บาท (กอง
การศึกษาฯ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
ท าความสะอาดภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.
ทุง่กระตาดพัฒนา ตั้ง
ไว ้108,000 บาท  (กอง
การศึกษาฯ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
ท าความสะอาดภายในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่
ที ่12  ต าบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ตั้ง
ไว ้108,000 บาท  (กอง
การศึกษาฯ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อ
ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในกอง
การศึกษา จ านวน 1 คนเดือน
ละ 9,000 บาท จ านวน 12 เดือ

452,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
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น เป็นเงิน 108,000 บาท  (กอง
การศึกษาฯ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการอื่นๆ ตั้งไว ้20,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
สภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
 

2.  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน    

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   
   

13,670 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

3.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน    

9,600 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

4.  ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)   

54,400 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

5.  โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

เพ่ือเป็นค่าสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

134,400 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
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บริหารส่วนต าบล บริหารส่วนต าบล 

6.  ค่าหนังสือเรียน  
    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน 6,400 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

7.  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน   
   

6,400 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

8. 2 โครงการทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่
เด็กปฐมวัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการทัศนศึกษา
เสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่
เด็กปฐมวัย 

25,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

กองการศึกษา             

9. 3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

5,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

กองการศึกษา             

10. 4 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน
งานครัว  รายจ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  
หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้น ดังนี้  
หม้อ กระทะ กะละมัง 
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง 
ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วย

61,400 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

กองการศึกษา             
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ชาม ช้อนส้อม กระจกเงา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ ามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน 
กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา 
สายยาฉีดน้ า อ่างล้างจาน 
ถังน้ า ผงซักฟอก สบู่ น้ ายา
ดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน 
หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ า
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
และอาหารเสริม(นม) ดังนี้  
(1)  อาหารเสริมนมส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เป็นเงินอุดหนุน
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา จ านวน 2 
แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กของ 
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา,  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
รวงทอง)  จัดสรรส าหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  260  วัน 

11. 5 วัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
การศึกษาส าหรับศูนย์เด็ก
เล็ก 

50,000 ต าบล 
ทุ่งกระตาด- 

พัฒนา 

กองการศึกษา             

12.  ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่ง
กระตาดพัฒนา 

ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา  จ านวน 1 หลัง 
งบประมาณ  350,000 บาท 
ละ 28,600 บาท   

350,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา             
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  5.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดภายในต าบล 

150,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

2.  วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการ
ฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ระดับต าบลและระดับอ าเภอ
หรือกีฬาอ่ืน ๆ  

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

3.  รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันส าคญัของทาง
ศาสนา 

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

4. 2 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

5. 3 โครงการประเพณีรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
 

            

6. 4 โครงการส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา 

20,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองการศึกษา 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
 แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

         องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  6.2   แผนงานสาธารณสุข  
ล าดับ

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์ และข้ึนทะเบียนสัตว์
ปลอดโภค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

5,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

2.  โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

80,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

3.  โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา-
2019(COVID-19) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา-2019(COVID-19)  

100,000               

4.  โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

50,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

5.  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  

10,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

ส านักปลดั 
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น 

พัฒนา 

6.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานที่เสียไปให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะ
เดียวกันกับค่าตอบแทนหรือ
ค่าป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา 

120,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

 
  6.4   แผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 โครงการจ้างเหมาบุคคล
ขับรถขยะ 

เพ่ือจ้างเหมาบุคคลขับรถ
ขยะ 

108,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองช่าง             
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2.  โครงการจ้างเหมาบุคคล
จัดเก็บขยะ 

เพ่ือจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บ
ขยะจ านวน 2 คน 

216,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองช่าง             

3. 2 โครงการรณรงค์การคัด
แยกขยะ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

30,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองช่าง 
 

            

4.  วัสดุอื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ
แบบพลาสติกให้หมู่บ้าน
ต่างๆในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกระตาด
พัฒนา ฯลฯ   

20,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

กองช่าง 
 

            

 
 

6.5 แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 

ล าดับ
ที่ 

 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม 
(ผลผลติ/งบประมาณ) งบประมาณ 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. 1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติฯ 

60,000 อบต. 
ทุ่งกระตาด-

พัฒนา 

ส านักปลดั 
 

            

 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
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                       ……….…………………………… 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔8 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการด าเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการ
พัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ๆ 
รวมทั้งเพ่ือการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ (๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48 และ ข้อ 12 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ) 
(นายคมสัน กุลไกรจักร) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 


