
แผนงานบริหารงานทัว่ไป
งานบริหารทัว่ไป

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

๑ โครงการเลือกต้ังท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิก ๔๐๐,๐๐๐ หมู่บ้านทั้ง  ๑๙  หมู่ ส านักปลัด

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก สนง.อบต. พรส าราญ

องค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่คณะกรรม-

การการเลือกต้ังก าหนด (กรณีครบวาระยุบ

สภา กรณีแทนต าแหน่งว่างและกรณีคณะ

กรรมการการเลือกต้ังส่ังให้มีการเลือกต้ังใหม่

และกรณีอื่นๆ) อีกทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์

หรือให้ข้อมูลข่าวสารประชาชน ให้ทราบถึง

สิทธิและหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองในการเลือกต้ัง โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย

 -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกต้ัง

 -ค่าป้ายโครงการ

 -ค่าจัดซ้ือหีบบัตรเลือกต้ัง คูหาลงคะแนน

อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

๕.  ยุทธศาสตร์ที ่ ๕  ดา้นการบริหารกิจการบ้านเมอืงทีด่ี

รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม
พ.ศ. ๒๕64พ.ศ. ๒๕63



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

ตามรายละเอียดโครงการนี้

2 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือพวง- 5,000 สนง.อบต.พรส าราญ ส านักปลัด

ดอกไม้ และพวงมาลา มาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และ

พวงมาลา ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ผู้ประ-

กอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ คร้ังละ

ไม่เกิน 1,000.-บาท 

3 โครงการเช่าพื้นที่เคร่ืองมือคอม- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่เคร่ืองมือคอมพิว- 6,500 สนง.อบต.พรส าราญ

พิวเตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสาร เตอร์แม่ข่ายรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์

๔ โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม ๑๕๐,๐๐๐ สนง. อบต. พรส าราญ ส านักปลัด

ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา เพิ่มพูนความรู้และศึกษาดูงานของผู้บริหาร และสถานที่ก าหนด

พนักงานและลูกจ้าง อบต.พรส าราญ สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง อบต. ไว้ในโครงการ

พรส าราญ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

 - ค่าป้ายโครงการ

- ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

- ค่าสมนาคุณ วิทยากร

- ค่าจ้างเหมายานพาหนะ

- ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



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

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่าเอกสาร

ส่ิงพิมพ์ ค่ากระเป๋า หรือส่ิงของที่ใช้บรรจุ

เอกสาร

-ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

-ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65



งานวางแผนสถิตแิละวิชาการ

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

๑ โครงการจัดท าแผนพัฒนา อบต. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผน ๑๐,๐๐๐ หมู่บ้านทั้ง  ๑๙  หมู่ ส านักปลัด

พรส าราญ พัฒนา อบต.พรส าราญ การส่งเสริม สนับ- ส านักงาน 

สนุน การจัดท าแผนชุมชน และกิจกรรม อบต.พรส าราญ

สนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน

ชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่าย

องค์กรชุมชนและสนับสนุน เพื่อน าข้อมูลมา

จัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีค่าใช้จ่าย

ประกอบด้วย

 -ค่าป้ายโครงการ

 -ค่าวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองเขียน ค่าแผนพับ

ประชาสัมพันธ์

 -ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้

โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม หน่วยด าเนินการสถานที่ด าเนินการล าดบัที่ งบประมาณ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

แผนงานบริหารงานทัว่ไป



งานบริหารงานคลัง

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

๑ โครงการจัดท าแผนที่และทะเบียน จัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินองค์ ๕๐,๐๐๐ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ กองคลัง

ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วน การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ อบต.พรส าราญ

ต าบลพรส าราญ เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน ของ อบต. ทั้ง 19 หมู่บ้าน

พรส าราญ และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของ

อบต.โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่าง

ครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

 -ด้านการส ารวจข้อมูลภาคสนามในพื้นที่

ต าบลพรส าราญ

 -วัสดุเอกสาร แผ่นพับ ป้าย ฯลฯ และค่าใช้

จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามราย

ละเอียดโครงการนี้

2 โครงการช าระภาษีฉับไวกับการ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช าระภาษี ๑๐,๐๐๐ หมู๋บ้านในเขตพื้นที่ กองคลัง

บริการเคล่ืนที่ อบต.พรส าราญ  ฉับไวกับการเคล่ือนที่ อบต.พรส าราญ เพื่อ อบต.พรส าราญ

ออกหน่วยเคล่ือนที่ให้บริการจัดเก็บภาษี ทั้ง 19 หมู่บ้าน

ให้กับประชาชนและเพิ่มรายได้ให้กับ อบต.

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

พ.ศ. ๒๕63

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕64



แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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 โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาภัย- 100,000    อบต.พรส าราญ ส านักปลัด
พิบัติ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติ-
การจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดการสาธารณะภัยเบื้องต้น
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 -ค่าตอบแทนวิทยากร
 -ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม
 -ค่าวัสดุฝึกอบรม
 -ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ
 -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
รายละเอียดโครงการนี้

2 โครงการช่วยเหลือประชาชนจาก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือ 50,000      ประชาชนในเขต ส านักปลัด
การขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค ประชาชนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค อบต.พรส าราญ

บริโภค โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
 -ค่าป้ายโครงการ
 -ค่าเป่าล้างบ่อบาดาล
 -ค่าเบี้ยเล้ียง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
 -หรือยานพาหนะ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามรายละเอียดโครงการนี้

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64



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

๓ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ ๓๐๐๐๐ ณ จุดบริการที่ก าหนด ส านักปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาล ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ไว้ในโครงการ

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

 -ค่าป้ายโครงการ

 -ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้

ตามรายละเอียดโครงการนี้

๔ โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความ- ๓๐,๐๐๐ อบต.พรส าราญ ส านักปลัด

สาธารณภัยให้กับประชาชน รู้เกี่ยวกับสาธารณภัยให้กับประชาชน

โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย

 -ค่าตอบแทนวิทยากร

 -ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองด่ืม

 -ค่าวัสดุฝึกอบรม

 -ค่าวัสดุฝึกปฏิบัติ

 -ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้

พ.ศ. ๒๕64
โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครการ / กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

หน่วยด าเนินการ
พ.ศ. ๒๕63

ล าดบัที่



ล าดบัที่ โครงการ / กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

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

๑ โครงการอบรมเด็กไทยห่างไกลยาเสพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กไทย ๕๐,๐๐๐ อบต.พรส าราญ/ ส านักปลัด

ติด ห่างไกลห่างไกลยาเสพติดโดยมีค่าใช้จ่าย รร.มัธยมพรส าราญ/

ประกอบด้วย รร.วัดบัวทอง/

-ค่าป้ายโครงการ รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์

-ค่าสมนาคุณวิทยากร

-ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

-ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม

-ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ฯลฯ

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ตาม

รายละเอียดโครงการนี้

หมายเหต ุ รายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ ให้ดูตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕61-๒๕65

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕64

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน


















