
แผนด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

               

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานบริหารทั่วไป                           

  งานบริหารงานทั่วไป                           

  ค่าวัสดุ                           

1 วัสดุส านักงาน     170,000  
 

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       20,000  
 

3 วัสดุงานบ้านงานครัว       20,000  
 

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       50,000  
 

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     200,000  
 

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       20,000  
 

7 วัสดุคอมพิวเตอร์       70,000  
 

  งบลงทุน                           

1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก         4,300              
 

          

  งบรายจ่ายอ่ืน               
 

          

1 
ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

      30,000              
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนงานบริหารทั่วไป                           

  งานบริหารงานคลัง                           

1 วัสดุส านักงาน       45,000                        
 

2 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       15,000                          

3 วัสดุคอมพิวเตอร์       50,000  
 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                           

  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                           

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน       60,000  
  

 

 

  

 

     

2 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

      30,000              
 

          

3 
โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกัน
ภัย 

      10,000                
 

        

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       10,000  
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานการศึกษา                           

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                           

  ค่าวัสดุ                           

1 วัสดุส านักงาน 30,000                         

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000                         

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000                         

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000                         

  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัยศึกษา                           

  งบด าเนินงาน                           

  ค่าใช้สอย                           

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ       40,000        
 

                

2 โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร       10,000            
 

            

3 โครงการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ       10,000   

           
4 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธ์พืชพันธุ์สัตว์       45,000          

 

              

5 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสังคม อารมณ์ และ
ปัญญา 

      35,000              
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  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 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 
117,300                         

7 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลประทัดบุ 

54,240 

                        

8 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ 

      30,000          
 

              

9 
โครงการสนับบสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับอาหารกลางวัน ศพด.ต.ประทัดบุ 

    367,500  
 

           

10 
โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

        5,000   

           

11 ค่าอาหารเสริม (นม) 852,345  

           
12 วัสดุการเกษตร 30,000 

 

           
13 วัสดุการศึกษา 10,000  
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  ค่าครุภัณฑ ์                           

  งบเงินอุดหนุน                           

1 
อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจริญราษฎร์
วิทยา 

1,296,000 
 

                        

2 อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม 208,000                         

3 อุดหนุนโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 30,000                         

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านพนม 30,000                         

  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ                           

1 
โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

      15,000            
 

            

2 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ รู้ทันเพศศึกษาและทักษะชีวิต       15,000            
 

            

3 โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า       15,000            
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานสาธารณสุข                           

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ                           

  ค่าวัสดุ                           

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์       70,000  
            

  งบเงินอุดหนุน                           

  เงินอุดหนุนเอกชน                           

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9     180,000                    
 

    

2 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปราสาท       20,000    
 

                    

3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์       10,000    
 

                    

  แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์                           

  ค่าใช้สอย                           

1 
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

15,000 
        

 

   

2 
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
และผู้ไร้ที่พ่ึง 

15,000 
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานเคหะและชุมชน                           

  ค่าวัสดุ                           

1 วัสดุส านักงาน 30,000 
 

           
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000  

           
3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000  

           
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000  

           
  งานไฟฟ้าถนน                           

1 วัสดุก่อสร้าง       50,000                          

  งบลงทุน                           

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           

1 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
โยน พร้อมพูนไปโรงโม่หินเทพศิลา บ้านจบก หมู่ที่ 1 

    300,000                          

2 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
วัชระ เพราะสวน บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 

      88,000                          
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  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 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายฮุ 
ประดับวรรณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 1 

307,000 
        

 

   

4 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
พนม ต าบลประทัดบุ ไปบ้านตระแบก ต าบลไพล 

    301,000                    
 

    

 5 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอร์ 
หมู่ที่ 3 ซอยข้างสระน้ าสระกอร์ใน  

    350,000                          

 6 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวาย 
ปรีง หมู่ที่ 6 ซอยนายเนน อยู่แล้ว  

    913,000                          

 7 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านปจิก ซอยนายโกย ดลเสมอ บ้านปจิก หมู่ที่ 4 

      98,000                          

 8 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ปจิก ซอยนายแนน สุระศร บ้านปจิก หมู่ที่ 4 

      90,000                          

 9 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ซอยครูอัมพวรรณ ห้อย
ทอง 

    204,000                          
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  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 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู บ้านประทัดบุ 
หมู่ที่ 8 

312,000 
        

 

   

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                     
 

    

1 
โครงการปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติและป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

      10,000                          

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอดส์         5,000                          

3 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด    10,000  
        

 

   

4 โครงการฝึกอบบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะในชุมชน       10,000  
        

 

   

5 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลประทัดบุ       15,000  
         

 

  
6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       20,000                          

7 
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุพบ
ประชาชน 

      10,000                          
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งบเงินอุดหนุน                           

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ                           

1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปราสาท         7,200    
 

                    

  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                           

1 โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์       90,000              
 

          

2 โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา       20,000                    
 

    

  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                           

1 โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา       15,000                          

2 โครงการวันลอยกระทง       40,000                          

5 โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา       40,000                          

6 โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น       20,000                      
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                       

 

  

  งบลงทุน                         

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                           

1 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

    247,000                          

  แผนงานการเกษตร                           

  งานส่งเสริมการเกษตร                           

1 วัสดุการเกษตร         5,000      
 

                  

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง       20,000            
 

            

3 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน       15,000          
 

              

4 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10,000 
          

 

 

5 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

      15,000  
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กิจกรรม/โครงการ  งบประมาณ  ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

  แผนงานงบกลาง                           

  งานงบกลาง                           

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   6,939,600                          

2 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   2,822,400    
 

                    

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ       30,000      
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


