
รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 490,000     ม.1 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 เหล็ก หมู่ท่ี 1 ถนนสายเลียบคลองผู้ใหญ่โต๊ะ

กว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 180 ม. 

หนาเฉล่ีย0.15 ม. (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริม 498,000     ม.10 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 เหล็กหมู่ท่ี 10 ถนนสายเลียบคลองรางตาศรี

 กว้างไม่น้อยกว่า 3 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 240 ม.

หนาเฉล่ีย0.15 ม.(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริม 498,000     ม.13 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 เหล็กหมู่ท่ี 13  ถนนสายเลียบคลองศพเพลิง

กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า240 ม.

.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 490,000     ม.18 กองช่าง

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 18 หมู่ท่ี18 ถนนสาทางเข้าบ้านหมู่ใหญ่ กว้างไม่น้อย

กว่า 3 เมตรยาวไม่น้อยกว่า240 ม.หนาเฉล่ีย

 0.15 ม.    (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร  อ าเภอสองพ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชมุชน

พ.ศ.2564สถานที่
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563หน่วย

ด าเนินการ
ล าดบัที่ งบประมาณ



รายละเอียด

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

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000.00  หมู่ท่ี  5 กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 เสริมเหล็กหมู่ท่ี 5 ถนนสายเลียบคลองรางหวาย

กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 498,000     ม.6 กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ท่ี 6 เสริมเหล็กหมู่ท่ี 6  ถนนสายวัดบ้านโคกเจ็ดลูก

บ้านสามเหล่ียม

กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000     ม.9 กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 เสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 ถนนสายเลียบ

คลองศพเพลิงฝ่ังตะวันตกกว้างไม่น้อยกว่า 4 ม. 

ยาวไม่น้อยกว่า 180 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 490,000     ม.9 กองช่าง

เสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 เสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 ถนนสายคันก้ันน้ าสาย 2 

 (ดอนน้อย) กว้างไม่น้อยกว่า

4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด)
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สถานที่
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ
งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน 150,000.00 ร.ร.อนุบาล กองการศึกษฯ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง และอาคารประกอบ องค์การบริหาร

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ ทาสีภายในภายนอก ระบบไฟฟ้า ส่วนต าบล

อาคารประกอบ

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและสง่เสริมอาชพี

2.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการฝึกทักษะอาชีพและ เพ่ือเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านอาชีพเสริม 60,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

การศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาอาชีพ ช่วยพ่ิมรายได้ในครัวเรือน สังคม

ให้กับประชาชนใน ต.บางตาเถร

  2.2  แผนงานการเกษตร

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือให้เกษตรกรได้ยึดปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 30,000.00  18 หมู่บ้าน กองส่งเสริม

และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล การเกษตร

อดุลยเดชมหาราช (รัชกาลท่ี 9)
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  1.3 แผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2563

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ



รายละเอียด

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

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ใหม่ๆทางด้านการเกษตร 50,000.00 18 หมู่บ้าน กองส่งเสริม

เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล และสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเอง การเกษตร

บางตาเถร เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของเกษตรกร

3 โครงการรณรงค์งดเผาซังข้าว เพ่ือให้เกษตรกรหยุดเผาตอซังข้าวหลังการ 10,000.00 18 หมู่บ้าน กองส่งเสริม

เก็บเก่ียว ลดปัญหามลพิษทางอากาศและ การเกษตร

อันตรายจากควันไฟ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคุณภาพชวีิตและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

   3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการจัดฝึกอบรม/ทบทวนอาสา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนความรู้ อปพร. 60,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน อปพร.  บางตาเถร

2 โครงการปกป้องสถาบัน ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ 20,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

ส าคัญของชาติ  พนักงานอบต.ได้มีส่วนร่วม บางตาเถร

ในกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืม

3 โครงการขับข่ีปลอดภัยช่วง ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราช 3,000.00     อบต. ส านักปลัดฯ

เทศกาลปีใหม่ การตามค าส่ังของผู้บริหารของ  อปพร.,ค่าอาหาร, บางตาเถร

น้ าด่ืม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ
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งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2564หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563



รายละเอียด

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

4 โครงการขับข่ีปลอดภัยช่วง ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราช 3,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

เทศกาลสงกรานต์ การตามค าส่ังของผู้บริหารของ อปพร.,ค่าอาหาร, บางตาเถร

น้ าด่ืม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ

5 โครงการซ้อมแผนเพ่ือป้องกัน ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ้อมแผนให้กับ อปพร. 30,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย  นักเรียน และประชาชนท่ัวไปในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมา บางตาเถร

 บริการ ค่าวัสดุ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าของสมนาคุณ ค่าอา

หาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นฯ

6 โครงการให้ความรู้ด้านงาน ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ 20,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน บางตาเถร

การให้ความรู้ด้านอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้กับประชาชน

 ในพ้ืนท่ีต าบลบางตาเถร เช่น พิธี เปิด-ปิด

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าเช่าอุปกรณ์ 

ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ

เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 
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ล าดับ งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียด

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

7 โครงการให้ความรู้ด้านการ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ 40,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บางตาเถร

ให้กับนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบล  ตลอดจนการให้ความรู้ด้านอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้

บางตาเถร  กับนักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลบางตาเถร เช่น พิธี

เปิด-ปิด เหมาบริการ ค่าวัสดุ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่า

ของสมนาคุณ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น

8 โครงการป้องกันและลดปัญหา ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้กับ 30,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

อัคคีภัยในเขตพ้ืนท่ีต าบล ประชาชน นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลบางตาเถรในการใช้ บางตาเถร

บางตาเถร อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย การระงับเหตุอัคคีภัยเบ้ืองต้น

เป็นค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิดค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุค่า

เช่าอุปกรณ์  ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯ

9 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ดับ 100,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

เพลิง และรถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งาน บางตาเถร

ได้ตามปกติ

10 เงินส ารองจ่ายเพ่ือใช้จ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 2,776,816.00 อบต. งบกลาง

กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บางตาเถร

เป็นส่วนรวมหรืออ่ืนตามระเบียบหนังสือส่ังการ  

12

พ.ศ.2563
ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2564



รายละเอียด

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

11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือสายไฟ สวิช หลอดไฟ ดวงไฟ 30,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ บางตาเถร

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 100,000.00  อบต. ส านักปลัดฯ

ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ กรวยจราจร สัญญาณ บางตาเถร

ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

13 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายา 20,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

ต่างๆ สายยาง ลูกยาง ถุงมือ ส าลี ผ้าพันแผล เคมีภัณฑ์ บางตาเถร

14 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง อุปกรณ์ 50,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

ดับเพลิง ฯลฯ บางตาเถร

15 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายให้กับผู้มาปฏิบัติ 30,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

งานด้านป้องกัน บางตาเถร

16 วัสดุอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมิเตอร์ ไฟฟ้า สมอเรือ 10,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิด บางตาเถร

แก๊ส ฯลฯ

17 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา รถบรรทุก 100,000.00  อบต. ส านักปลัดฯ

ภัณฑ์ น้ าเอนกประสงค์และรถยนต์ส่วนกลางขององค์ บางตาเถร

การบริหารส่วนต าบลบางตาเถร

18 ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิง 30,000.00    อบต. ส านักปลัดฯ

อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ เพ่ือใช้ในการป้องกันและ บางตาเถร

ระงับเหตุอัคคีภัย

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



   3.2  แผนงานการศึกษา

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการจัดงานประเพณีท้อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี 100,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

ถ่ินและวันส าคัญทางศาสนา ท้องถ่ินและวันส าคัญทางศาสนา เช่น เช่นพิธี บางตาเถร

เปิด-ปิด ค่าวัสดุ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอาหาร 

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ฯลฯ ค่าจ้างเหมา

บริการและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน 150,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ อาคารเรียนและ บางตาเถร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ของรางวัลค่าจ้าง 100,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

ต าบลบางตาเถร เหมาบริการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน บางตาเถร

เบ้ียเล้ียง เคร่ืองแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็นฯ

2 โครงการแข่งขันกีฬาระหว่าง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม  100,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน บางตาเถร

อ าเภอสองพ่ีน้อง ท่ีจ าเป็นฯ เพ่ือน านักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาระหว่างอปท.   
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หน่วยงาน
ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

สถานที่
ด าเนินการ

ล าดบัที่ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

   3.3  แผนงานการศาสนนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

ล าดบัที่ 



รายละเอียด

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

3 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 50,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการและค่า บางตาเถร

ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 

4 โครงการสืบสานประเพณี เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 100,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

สงกรานต์ ค่าของขวัญของรางวัล จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง บางตาเถร

เหมาเคร่ืองเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 2,877,550.00 อบต. กองการศึกษาฯ

การบริหารการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยี บางตาเถร

 - ค่าปรับปรุงหลักสูตร สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเรียนรู้  ค่าใช้จ่าย

 - ค่าอินเทอร์เน็ต ในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาส่ือสาร เรียนรู้

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสุตร ค่าอุปกรณืการศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่ง ค่าใช้จ่ายใฝนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

   เรียนรู้ในโรงเรียน การบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ฯลฯ

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาเถรและ

  ยาเสพติดในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

 - ค่าพัฒนาศักยภาพครู

 - ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการศึกษา

 - ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ฯ

 - ค่าสนันสนุนการจัดกหารศึกษา ฯ

 ฯลฯ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564สถานที่
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



รายละเอียด

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

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 566,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเคร่ืองเล่นส าหรับฝึกพัฒนาการเด็กของ บางตาเถร

 - ค่าการเรียนการสอนรายหัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ดังน้ี

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

 - ค่าหนังสือเรียน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโบสถ์ดอนล าแพน

  3.4  แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการครอบครัวคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว 30,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

น าชุมชนต าบลบางตาเถร สังคม

เข้มแข็ง

2 โครงการต าบลคนดีศรีสุพรรณ เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะ 11 ประการ 30,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการพัฒนาสตรีและ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสตรีในพ้ืนท่ี 40,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

เสริมสร้างความเข้มแข็ง สังคม

ของครอบครัว

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2564หน่วยงาน

ด าเนินการ
สถานที่

ด าเนินการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

ล าดบัที่ 

พ.ศ.2563



รายละเอียด

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

4 โครงการออกเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือให้เกิดความเป็น 50,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยฯ ธรรมไม่เลือกปฏิบัติ รับทราบปัญหา สังคม

เพ่ือน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิต

5 โครงการสานสัมพันธ์ระหว่าง เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์และปรับทัศนคติไปใน 30,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ผู้น าชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทิศทางเดียวกัน รวมพลังสามัคคีชุมชน สังคม

ผู้ดูแลผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

6 โครงการวันผู้สูงอายุ เพ่ือให้ความส าคัญและเชิตชูเกียรติผู้สูงอายุ 100,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ของต าบลบางตาเถร สังคม

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรม เพ่ือขับเคล่ือนชมรมผู้สูงอายุ 50,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ สังคม

8 โครงการอาสาสมัครบริบาล เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการท่ีไม่มีผู้ดูแลได้รับการดูแล 30,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ท้องถ่ินต าบลบางตาเถร ไม่ถูกทอดท้ิง สังคม

9 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรง 30,000.00 18 หมู่บ้าน กองสวัสดิการ

ต่อเด็กสตรีและครอบครัว ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว สังคม

Bike for Love ป่ันเพ่ือรัก เสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

17

พ.ศ.2563
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2564



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 4,500,000.00 18 หมู่ กองสวัสดิการฯ

เพ่ือใช้ในการยังชีพ

2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 22,000,000.00 18 หมู่ กองสวัสดิการฯ

เพ่ือใช้ในการยังชีพ

3 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยฯ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 114,000.00 18 หมู่ กองสวัสดิการฯ

เพ่ือใช้ในการยังชีพ

   3.6  แผนงานสาธารณสขุ

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการป้องกันและควบคุม ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม  50,000.00  18 หมู่ กองสาธารณสุขฯ

โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าสมนา

คุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าพิธีเปิด ปิด ค่าจ้าง

เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา 130,000.00  18 หมู่ กองสาธารณสุขฯ

ภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ 

ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ

กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี

พ.ศ.2563

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม

3.5 แผนงานงบกลาง

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ล าดบัที่ งบประมาณ

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2564สถานที่
ด าเนินการ



รายละเอียด

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

3 โครงการเย่ียมบ้านเพ่ือดูแล ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา 5,000.00    18 หมู่ กองสาธารณสุขฯ

สุขภาพประชาชน เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ

4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา 10,000.00 18 หมู่ กองสาธารณสุขฯ

และประชาชน เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ

5 โครงการรณรงค์ป้องกัน ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา 10,000.00 18 หมู่ กองสาธารณสุขฯ

ไข้เลือดออก เช่น  ค่าวัสดุ  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ 

ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น ฯลฯ
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พ.ศ.2564
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2563สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ



4.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถ่ินและการทอ่งเที่ยว

   4.1  แผนงานการศึกษา

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติค่าของขวัญ  100,000.00  โรงเรียนอนุบาล กองการศึกษาฯ

ของรางวัล  จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองเขียน ค่าจ้าง อบต.บางตาเถร

เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น 

2 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของ 100,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

คุณภาพทางการศึกษา คณะราชการครู,ครูผู้ดูแลเด็ก,ผู้ดูแลเด็ก และ บางตาเถร

เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ี

จ าเป็นฯ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 100,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

และบุคลากรทางการศึกษา ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ และ บางตาเถร

อบต. บางตาเถร ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

4 โครงการพัฒนากระบวนการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 100,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

เรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์ จัดกิจกรรมแก่เด็กนักเรียน ด้านวิชาการ บางตาเถร

พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกิจกรรมนักเรียนและพัฒนาการอ่ืนๆ

 ค่าสมนาวิทยากร ค่าบยานพาหนะ ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  ค่าวัสดุ ฯลฯ

ค่าใช้จ่านอ่ืนท่ีจ าเป็น
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ล าดบัที่ 
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ด าเนินการ

งบประมาณ
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โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563สถานที่

ด าเนินการ



รายละเอียด

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

5 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนส า 3,631,199.00 อบต. กองการศึกษาฯ

นักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน(สพฐ.) จ านวน บางตาเถร

8 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.และโรงเรียน อบต.

ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังน้ี

(1) สพฐ.เด็ก1,510คนๆละ7.37บาท จ านวน260 วัน

(2) ร.ร.อบต. เด็ก 185 คนๆ ละ7.37บาท จ านวน 260 วัน

(3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็ก 200 คนๆละ 7.37 บาท  

จ านวน 260 วัน จ านวน 383,240 บาท แยกเป็น

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่าข้าม

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก

5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโบสถ์ดอนล าแพน

6 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็ก 6,040,000.00 อบต. กองการศึกษาฯ

ส านักงานคณะกรรมการศึกษา นักเรียนส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน บางตาเถร

ข้ันพ้ืนฐาน พ้ืนฐาน(สพฐ.) จ านวน 7 โรงเรียน เด็กจ านวน

200 วัน ดังน้ีนักเรียนจ านวน 1,510 คนๆละ 

20 บาท 

(1) อาหารกลางวันโรงเรียนสองพ่ีน้อง

(2) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดไผ่โรงวัว
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รายละเอียด

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

(3) อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านไผ่ตาโม้

(4) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดท่าข้าม

(5) อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกเจ็ดลูก

(6) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์

(7) อาหารกลางวันโรงเรียนวัดใหม่บ ารุงธรรม

7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม 150,000.00

ซ่อมแซมอาคารเรียนและ อาคารเรียนและอาคารประกอบ

อาคารประกอบ (ตาทแบบ อบต.ก าหนด)

5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเมอืง  การบริหาร

   5.1  แผนงานบริหารทั่วไป

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร 300,000.00  อบต. ส านักปลัดฯ

สมาชิก อบต. และ ผู้น าชุมชน สมาชิกสภาพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้น า บางตาเถร

ท้องถ่ิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า

วัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นฯ
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รายละเอียด

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

2 โครงการอบรมส่งเสริม ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมนาผู้บริหาร 30,000.00  อบต. ส านักปลัดฯ

คุณธรรมจริยธรรม  สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานอบต.เพ่ือพัฒนาคุณธรรม บางตาเถร

และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเช่น

ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ ค่าสมนา

คุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะและค่าใช้

จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นฯ

3 โครงการจัดให้มีการเลือกต้ัง/ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังท่ัวไปหรือ 2,000,000.00   อบต. ส านักปลัดฯ

เลือกต้ังซ่อม เลือกต้ังซ่อม เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าป้าย บางตาเถร

ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุส่ิงพิมพ์ฯลฯ เป็นต้น

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  -ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 100,000.00 อบต. ส านักปลัดฯ

ตามปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ บางตาเถร

   5.2  แผนงานการคลงั

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการเสริมสร้างการป้องกัน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าจ้างและค่า 50,000.00  อบต. กองคลัง

และปราบปรามการทุจริตใน ใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ บางตาเถร

การปฏิบัติงาน
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รายละเอียด

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

2 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา 90,000.00  อบต. กองคลัง

เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษี และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ บางตาเถร

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

3 โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษี เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา 100,000.00    อบต. กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ บางตาเถร

4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือ 60,000.00  อบต. กองคลัง

ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ บางตาเถร

ตู้โต๊ะ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ หรือค่าบ ารุง

รักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆ ฯลฯ

5.3 แผนงานสาธารณสขุ

รายละเอียด

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

1 โครงการ อบต. เคล่ือนท่ี ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุม 10,000.00 18 หมู่ กองสาธารณสุขฯ

สัมมนา การออกกิจกรรมออกหน่วยบริการ 

เคล่ือนท่ีบริการเชิงรุกให้แก่ประชาชน ท้ัง 18 

หมู่บ้าน

24

งบประมาณ
พ.ศ.2564สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2564พ.ศ.2563



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 350,000.00    อบต. ส านักปลัด

บ านาญพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) ข้าราชการส่วน บางตาเถร

 (กบท.) ท้องถ่ิน

2 เงินสมทบกองทุนประกัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน 400,000.00    อบต. ส านักปลัด

สังคม สังคมของพนักงานจ้าง บางตาเถร

3 รางวัลน าจับ เพ่ือจ่ายเป็นเงินรางวัลน าจับ เงินรางวัลในคดี 40,000.00 อบต. ส านักปลัด

จับกุมผู้กระท าผิดกฏหมายจราจรทางบก บางตาเถร

4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 30,000.00 อบต. ส านักปลัด

ประจ าปี 2564 บางตาเถร

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ี เพ่ือปรับภูมิทัศน์ในพ้ืนท่ีต าบลบางตาเถร 50,000.00 18 หมู่ กองส่งเสริม

ต าบลบางตาเถร ให้สวยงาม ปลอดภัย การเกษตร

2 โครงการสวนสาธารณะเฉลิม เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 100,000.00 พ้ืนท่ีสาธารณะ กองส่งเสริม

พระเกียรติ 18 หมู่ การเกษตร

25

5.4 แผนงานงบกลาง

ล าดบัที่ 

ล าดบัที่ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2563

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2564

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม

5.5 แผนงานสง่เสริมการเกษตร



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน เช่น เก้าอ้ีพลาสติก เก้าอ้ี 120,000.00  อบต. ส านักปลัด

ดินสอ ปากกา หมึก กระดาษ ผงหมึกถ่ายเอก บางตาเถร

สาร ธงชาติ ท่ีถูพ้ืน กาวแบบพิมพ์ กุญแจ แผ่น

ป้ายช่ือส านักงาน หนังสือพิมพ์หรือส่ือส่ิงพิมพ์

อ่ืน แผงก้ันห้องห้องพร้อมติดต้ัง น้ าด่ืมส าหรับ

ให้บริการประชาชนและอ่ืนๆ

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าในส านักงาน เช่น 50,000.00  อบต. ส านักปลัด

หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปล๊ักไฟฟ้า เบรกเกอร์ ขาต้ัง บางตาเถร

ไมโครโฟน ไมโครโฟน ฯลฯ

3 วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆเช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ 40,000.00  อบต. ส านักปลัด

ผงซักฟอก เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม บางตาเถร

จาน แก้วน้ า จานรองแก้วน้ า กระติกน้ าร้อน

กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊สและอ่ืนๆ ฯลฯ

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 60,000.00  อบต. ส านักปลัด

ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ กรวยจราจร สัญญาณ บางตาเถร

ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 150,000.00  อบต. ส านักปลัด

 แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ืองส าหรับ บางตาเถร

รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง และครุภัณฑ์

อ่ืนท่ีใช้ในกิจการของ อบต. ฯลฯ

5.6 วัสดแุผนงานบริหารทั่วไป

งบประมาณล าดบัที่ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2564



รายละเอียด

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

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด 5,000.00    อบต. ส านักปลัด

พู่กัน สี ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป,แผ่น บางตาเถร

ซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือ 100,000.00  อบต. ส านักปลัด

จานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppy Disk) เทปบัน บางตาเถร

ทึกข้อ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอม

พิวเตอร์ ตลับผงหมึก ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์

แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล แผงแป้น

อักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมาส์ และอ่ืนๆ

8 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล 50,000.00 อบต. ส านักปลัด
น้ ายาต่างๆ และถุงมือ บางตาเถร

9 วัสดุอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมิเตอร์น้ า ไฟฟ้า สมอเรือ 5,000.00    อบต. ส านักปลัด

ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิด บางตาเถร

แก๊ส ฯลฯ

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานต่างๆ เช่น 200,000.00  อบต. กองคลัง

กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ผ้าหมึกพิมพ์ดีด บางตาเถร

กาว แบบพิมพ์ กระดาษต่อเน่ืองส าหรับพิมพ์ใบ

เสร็จค่าน้ าประปา ฯลฯ

พ.ศ.2564

ล าดบัที่ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ

5.7  วัสดแุผนงานการคลงั

โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
งบประมาณ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564

หน่วยงาน
ด าเนินการ

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2563

พ.ศ.2563



รายละเอียด

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

2 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เก่ียวกับ 5,000.00    อบต. กองคลัง

งานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก บางตาเถร

ฟอก น้ ายาล้างจาน ฯลฯ

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 150,000.00  อบต. กองคลัง

ดิสก์ หมึก แป้นพิมพ์ เมาส์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บางตาเถร

ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน เช่น ดินสอ ปากกา หมึก กาว 80,000.00  อบต. กองช่าง

กระดาษ หมึกพิมพ์ ยางลบ กระดาษไข ปากกา บางตาเถร

เขียนแบบ เคร่ืองมือส าหรับเขียนแบบ ฯลฯ

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 100,000.00    อบต. กองช่าง

ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ กรวยจราจร สัญญาณ บางตาเถร

ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 800,000.00  อบต. กองช่าง

น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ืองส าหรับครุภัณฑ์ส่วน บางตาเถร

กลางของ อบต.และยืมมาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ฯ

28

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

หน่วยงาน
ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

5.8  วัสดแุผนงานเคหะและชมุชน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
พ.ศ.2564

ล าดบัที่ 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม



รายละเอียด

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

4 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ ปูนซีเมนต์ 100,000.00  อบต. กองช่าง

ค้อน ตะปู คีม เล่ือย ชะแลง ฯลฯ ค่าอุปกรณ์ บางตาเถร

ประปา ท่อ ลูกลอย มาตรวัดน้ า ล้ินน้ า ข้อต่อ 

ข้องอ กาว เทปพันเกลียว ฯลฯ

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 150,000.00  อบต. กองช่าง

หรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette Floppydisk) บางตาเถร

เทปบันทึกข้อมูลตลับผงหมึกส าหรับเคร่ืองพิมพ์

แบบเลเซอร์สายเคเบิล แป้นพิมพ์ (Key Board)

เมาส์โปรแกรมต่างๆแฟรตไดร์ และอ่ืนๆ ฯลฯ

6 วัสดุอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆเช่นมาตรวัดน้ าและไฟฟ้า ฯลฯ 50,000.00  อบต.บางตาเถร กองช่าง

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองเขียน 150,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ท่ีใช้ในส านักงาน รวมถึงของใช้ท่ีจ าเป็นต้องใช้ บางตาเถร

ในส านักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา แฟ้ม 

ปากกา สี ไม้บรรทัด หมึกผงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

นาฬิกาแขวนพนัง ฯลฯ

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า 20,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ปล๊ักไฟฯลฯ บางตาเถร
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พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม

5.9  วัสดแุผนงานการศึกษา

ล าดบัที่ 

ล าดบัที่ 

พ.ศ.2564สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ



รายละเอียด

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

3 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในงานครัว 150,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

เช่น แปรง สบู่ ผงซักฟอก ไม้กวาดน้ ายาท าความสะ บางตาเถร

อาดพ้ืน ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า ท่ีนอน ฯลฯ

4 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ค่าไม้ต่างๆ สี 100,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ปูนซีเมนต์ ค้อน ตะปู คีม เล่ือย ฯลฯ บางตาเถร

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์ไม้อัดพู่ 5,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

 กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป,แผ่น บางตาเถร

ซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

6 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 50,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ ฯลฯ บางตาเถร

7 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน 70,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ืองส าหรับ บางตาเถร

รถยนต์ส่วนกลาง  รถยนต์ส่วนกลาง (รถตู้) ฯลฯ

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับคอม 150,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

พิวเตอร์เช่นแผ่นดิสก์ เมนบอร์ด หมึกเคร่ืองปร๊ิน บางตาเถร

เตอร์ กระดาษต่อเน่ือง เมาส์ แผ่นกรองแสงฯลฯ

9 วัสดุการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาเช่นหุ่น 150,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

แบบจ าลองภูมิประเทศ ส่ือการเรียนการสอนท าด้วย บางตาเถร

พลาสติก แบบฝึกหัด แบบเรียน กระดาษล่ืนพลาสติก

เบาะยืดหยุ่น แบบบันทึก พัฒนาการเด็ก ฯลฯ
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งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2564



รายละเอียด

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

10 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ ายา 50,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ต่างๆ สายยาง ลูกยาง ถุงมือ ส าลี ผ้าพันแผล ฯลฯ บางตาเถร

11 ค่าไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารและสถานท่ี 150,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ในความดูแลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร บางตาเถร

ส่วนต าบลบางตาเถรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

12 ค่าน้ าประปา เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับอาคารและสถานท่ี 40,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ในความดูแลของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหาร บางตาเถร

ส่วนต าบลบางตาเถรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

13 ค่าโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจ าส านักงาน 2,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

ท่ีใช้ในการติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนต าบล บางตาเถร

14 ค่าบริการไปรษณีย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนณัติ ค่าซ้ือดวงตรา 2,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

ไปรษณีย์ บางตาเถร

15 ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้สัญญาณระบบอินเทอร์เน็ต 20,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

( Internet) ค่าอินเทอร์เน็ต และการด าเนินกิจกรรม บางตาเถร

ในโครงข่าย Internet ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย

ท่ีเกิดข้ึนกับการบริการ
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ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียด

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

16 วัสดุกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา 50,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ประเภทต่างๆ เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล บางตาเถร

ตาข่ายตะกร้อ ไม้แบดมินตัน อุปกรณ์กีฬาประเภท

ต่างๆท่ีใช้ในการแข่งขัน ฯลฯ

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน เช่น ดินสอ ปากกา หมึก ผ้า 35,000.00  อบต. กองสวัสดิการฯ

หมึกพิมพ์ดีด กระดาษ ผงหมึกถ่ายเอกสาร กาว บางตาเถร

แบบพิมพ์ กุญแจ เคร่ืองดับเพลิง แผ่นป้ายช่ือ

ส านักงาน แผงก้ันห้อง  ฯลฯ

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าในส านักงาน เช่น 2,000.00    อบต. กองสวัสดิการฯ

หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปล๊ักไฟฟ้า  เบรกเกอร์ ฯลฯ บางตาเถร

3 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง 2,000.00    อบต. กองสวัสดิการฯ

ไม้กวาด แก้วน้ า ถุงด า ถ้วยชาม และอ่ืนๆ บางตาเถร

4 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ทินเนอร์ 5,000.00    อบต. กองสวัสดิการฯ

ปูนซีเมนต์ หิน ทราย ค้อน ตะปู คีมเล่ือยชะแลงฯลฯ บางตาเถร

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 20,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ ฯลฯ บางตาเถร
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5.10   วัสดแุผนงานสงัคมสงเคราะห์

ล าดบัที่ 

พ.ศ.2564

โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

งบประมาณ

พ.ศ.2563



รายละเอียด

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

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามัน 70,000.00  อบต. กองสวัสดิการฯ

เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง บางตาเถร

ส าหรับรถจักยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  ฯลฯ

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร์ ไม้อัด 5,000.00    อบต. กองสวัสดิการฯ

พู่กัน สี ฟิล์มแถบบันทึกเสียงหรือภาพ(วีดีโอเทป,แผ่น บางตาเถร

ซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 80,000.00  อบต. กองสวัสดิการฯ

บางตาเถร

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ    30,000.00  อบต. กอง

แฟ้ม  ปากกา ตรายาง  แบบพิมพ์ และค่าใช้ บางตาเถร สาธารณสุข

จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอด 5,000.00    อบต. กอง

ไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ อ่ืนๆ ท่ีจ า บางตาเถร สาธารณสุข

เป็น ฯลฯ

3 วัสดุงานบ้านงานครัว ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น 10,000.00  อบต. กอง

แปรง ไม้กวาด ท่ีตักขยะ ถังขยะ เข่ง บางตาเถร สาธารณสุข

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ

พ.ศ.2563

5.11  วัสดแุผนงานสาธารณสขุ

ล าดบัที่ 

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2563

หน่วยงาน
ด าเนินการ



รายละเอียด

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

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือแบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน 30,000.00  อบต. กอง

ฟิล์มกรองแสง สายไมล์ กรวยจราจร บางตาเถร สาธารณสุข

สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือน้ ามันดีเซล น้ ามัน 80,000.00  อบต. กอง

เบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี น้ ามันเคร่ือง บางตาเถร สาธารณสุข

ส าหรับรถจักยานยนต์  รถยนต์ส่วนกลาง  

เคร่ืองพ่นหมอกควัน  เคร่ืองพ่น ULV และครุ

ภัณฑ์อ่ืนท่ีใช้ในกิจกรรมของ อบต.และยืมมา

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

6 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ 200,000.00    อบต. กอง

แพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข บางตาเถร สาธารณสุข

บ้า ยาคุมก าเนิด สารเคมีก าจัดยุงและแมลง

น าโรค ทรายอะเบท และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

7 วัสดุการเกษตร ส าหรับจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือหน้ากากป้องกันสาร 10,000.00  อบต. กอง

เคมี  และไส้กรอง ฯลฯ บางตาเถร สาธารณสุข

8 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00    อบต. กอง

เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เทปบันทึก บางตาเถร สาธารณสุข

เสียง
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ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
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พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



รายละเอียด

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

9 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย ส าหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย เช่น 5,000.00    อบต. กอง

เส้ือ กางเกง ถุงมือ ถุงเท้า บางตาเถร สาธารณสุข

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 100,000 อบต. กอง

แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  บางตาเถร สาธารณสุข

ตลับผงหมึก  สายเคเบิล  แป้นพิมพ์ เม้า ฯลฯ

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 วัสดุส านักงาน ค่าวัสดุส านักงาน เช่น ดินสอ ปากกา หมึก ผ้า 10,000.00  อบต. กองส่งเสริม

หมึกพิมพ์ กระดาษ แฟ้ม ตรายาง กาว ผงหมึก บางตาเถร การเกษตร

ถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์ กุญแจ เคร่ืองดับเพลิง

แผ่นป้ายช่ือส านักงาน แผงก้ันห้องและอ่ืนๆ

2 วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง 2,000.00    อบต. กองส่งเสริม

ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม บางตาเถร การเกษตร

ช้อนส้อม แก้วน้ า และอ่ืนๆ

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกระดาษเขียนโปรเตอร์ 2,000.00    อบต. กองส่งเสริม

ไม้อัด พู่กัน สี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ บางตาเถร การเกษตร

(วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการ

ล้าง อัด ขยาย และอ่ืนๆ

35

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

5.12  วัสดแุผนงานการเกษตร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



รายละเอียด

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

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น 20,000.00  อบต. กองส่งเสริม

หรือจานบันทึกข้อมูล(Diskette Floppy disk) บางตาเถร การเกษตร

เทปบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ตลับ 

ส าหรับเคร่ืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง

กระดาษต่อเน่ือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ

หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เม้าท์และอ่ืนๆ

5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ 2,000.00    อบต. กองส่งเสริม

ปล๊ักไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ ฯลฯ บางตาเถร การเกษตร

6 วัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร เช่น 10,000.00  อบต. กองส่งเสริม

จอบ มีด ผ้าใบกันน้ า บุ้งก๋ี ถัง ฯลฯ บางตาเถร การเกษตร

7 วัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสารเคมีป้องกันและก าจัด 400,000.00    อบต. กองส่งเสริม

ศัตรูพืชและสัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบ ผ้าพลาสติก บางตาเถร การเกษตร

และอ่ืนๆ

8 วัสดุอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้า หัวเช่ือมแก๊ส 2,000.00    อบต. กองส่งเสริม

หัววาล์วเปิด-ปิด และอ่ืนๆ บางตาเถร การเกษตร

36

พ.ศ.2564
ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดปิดประกาศ 10,000.00  อบต. ส านักปลัด

ของ อบต.บางตาเถร รูปแบบตามท่ี บางตาเถร

อบต.บางตาเถร ก าหนด

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในส านักงาน 22,000.00  อบต. ส านักปลัด

บางตาเถร

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ โครงสร้าง 100,000.00    อบต. ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ อาคาร ยานพาหนะท่ีเป็นของ อบต.บางตาเถร บางตาเถร

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน ชนิดหุ้มเบาะหนังมีพนักพิง 10,000.00            

และล้อเล่ือน จ านวน 1 ตัว อบต.

เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 5,000.00    บางตาเถร กองคลัง

(รูปแบบละราคาตามท้องตลาดท่ัวไป)

2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 50,000.00  อบต. กองคลัง

ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ บางตาเถร

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
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พ.ศ.2563

สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ

งบประมาณ

ล าดบัที่ 

5.13 ครุภณัฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.14  ครุภณัฑ์แผนงานการคลงั

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน
ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในส านักงาน 17,000.00  อบต. กองช่าง

บางตาเถร

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานในส านักงาน 68,600.00  อบต. กองช่าง

บางตาเถร

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 151,200.00    อบต. กองการศึกษาฯ

2 ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 10,000.00  อบต. กองการศึกษาฯ

บางตาเถร

3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 5,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 7,600.00    อบต. กองการศึกษาฯ

บางตาเถร

5 ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 6,000.00    อบต. กองการศึกษาฯ

บางตาเถร

38
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ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

5.15  ครุภณัฑ์แผนงานเคหะและชมุชน

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม

5.16  ครุภณัฑ์แผนงานการศึกษา

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

พ.ศ.2564สถานที่
ด าเนินการ

งบประมาณ
พ.ศ.2563

หน่วยงาน
ด าเนินการ



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 26,500.00  อบต. กองสวัสดิการฯ

บางตาเถร

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ส าหรับจ่ายเป็นค่าเคร่ืองวัดความดันโลหิต 5,000.00    อบต. กองสาธารณสุข

หรือการแพทย์ แบบดิจิทัล บางตาเถร

2 ครุภัณฑ์กีฬา ส าหรับจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน ประกอบด้วย 300,000.00  หมู่ท่ี 1 - 18 กองสาธารณสุข

  - เคร่ืองออกก าลังกายแขนสองท่ีน่ัง บางตาเถร

 - เคร่ืองก้าวเหว่ียงขา

 - อุปกรณ์บิดเอวสามท่ี

 - เคร่ืองโยกแขนและสะโพก

 - เคร่ืองกรรเชียงบก

 - เคร่ืองป่ันจักยาน

39

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563หน่วยงาน
ด าเนินการ

สถานที่
ด าเนินการ

5.17  ครุภณัฑ์แผนงานสงัคมสงเคราะห์

5.18  ครุภณัฑ์แผนงานสาธารณสขุฯ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

พ.ศ.2564
ล าดบัที่ 



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1.เก้าอ้ีบุนวม เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีบุนวม  13800 อบต. กองส่งเสริม

ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 90ซม. บางตาเถร การเกษตร

มีพนักพิงและท่ีวางแขน จ านวน 1 ตัว 

2.โต๊ะเหล็ก ขนาด 3.5 ฟุต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะเหล็กขนาดยาว

ไม่น้อยกว่า 100ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 60ซม.

 สูงไม่น้อยกว่า 70ซม. จ านวน 1 ตัว

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเพียงพอส าหรับใช้งาน 13800 อบต. กองส่งเสริม

บางตาเถร การเกษตร

3 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง 10,000.00  อบต. ส านักปลัด

ครุภัณฑ์ ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองปรับอากาศ บางตาเถร

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

40

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

5.19  ครุภณัฑ์แผนงานการเกษตร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2564พ.ศ.2563



   5.20  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการประชาคมหมู่บ้าน / ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคม 70,000.00  18 หมู่ ส านักปลัดฯ

ต าบล หมู่บ้าน เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ือง

ด่ืม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ 

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

2 โครงการวันส าคัญทางสถาบัน เพ่ิอใช้จ่ายตามโครงการวันส าคัญทางสถาบัน 300,000.00    18 หมู่ ส านักปลัดฯ

พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ เช่น โครงการวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  โครงการวันพ่อแห่งชาติ  โครงการ

วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ

3 โครงการสนับสนุนการจัดท า ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคม 10,000.00 18 หมู่ ส านักปลัดฯ

แผนชุมชน หมู่บ้าน เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ือง

ด่ืม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ 

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าประชาคม 200,000.00 18 หมู่ ส านักปลัดฯ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร หมู่บ้าน เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ือง

ด่ืม ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าอุปกรณ์ 

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น
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สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสขุทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

   6.1  แผนงานสาธารณสขุ   

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการบริหารจัดการส่ิงแวด ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 20,000.00  18 หมู่ กอง

ล้อมและขยะมูลฝอย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ สาธารณสุข

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น

2 โครงการคลองสวยน้ าใส ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  10,000.00  18 หมู่ กอง

เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ สาธารณสุข

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นฯลฯ

3 โครงการเตาเผาขยะ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา  30,000.00  18 หมู่ กอง

เช่น ค่าวัสดุ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ สาธารณสุข

ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ท่ีจ าเป็นฯลฯ

4 โครงการป้องกันและแก้ไข ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 20,000.00  18 หมู่ กอง

ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง ประชุม อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง สาธารณสุข

ขนาดเล็ก และเคร่ืองด่ืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ 

ค่าพิธีเปิด ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ  

ค่าเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น ฯลฯ
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2563

ล าดบัที่ 
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2564



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการเปล่ียนน้ าเสียให้เป็น เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในครัวเรือน/แหล่งน้ าและบ่อ 30000.00 18 หมู่ กองส่งเสริม

น้ าใส เล้ียงสัตว์น้ าก่อนปล่อยน้ าลงสู่ล าคลอง การเกษตร

2 โครงการปลูกต้นไม้ –          เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนด าเนินการปลูกต้นไม้ 10000.00 18 หมู่ กองส่งเสริม

ปลูกหญ้าแฝก เป็นการสนองพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ การเกษตร

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลท่ี9)

3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือเข้าร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระกนิษ 30,000.00  18 หมู่ กองส่งเสริม

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การเกษตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 โครงการอุดหนุนงานป้องกัน ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ 50,000.00  18 หมู่ กอง

แก้ไขปัญหายาเสพติด การต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี สาธารณสุข

จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ

 .
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ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

1. ประเภทเงินอุดหนุนสว่นราชการ

หมวดเงินอุดหนุน

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

6.2  แผนงานการเกษตร

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



รายละเอียด

ของโครงการ/กิจกรรม 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 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ ส าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าส ารวจข้อมูล 15,000.00  18 หมู่ กอง

ข้ึนทะเบียน จ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ สาธารณสุข

หน่วยงาน
ด าเนินการ

พ.ศ.2563

หมวดเงินอุดหนุน

2. ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน

ล าดบัที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

 














































































