
 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโด 
     อ าเภอยะรัง จังหวดัปัตตาน ี

     โทร./โทรสาร 0-7371-0530 



ค ำน ำ 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโดได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2563 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบจึงได้จัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขึ้น 

 

 

 

  งำนนโยบำยและแผน  ส ำนักงำนปลัด 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโด 



 

สารบัญ 

 

                            
เรื่อง หน้า 
  
ส่วนที่ 1  บทน า  

 บทน ำ  

 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

 

 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน  
  
ส่วนที่ 2  บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม  

 บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม (ผด.01)  

 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ (ผด.02)   

 บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับที่ไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
        พัฒนำท้องถิ่น (ผด.02/1) 

 

  
ภาคผนวก  

 ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
กระโด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

  
 

 

 

 

 



 
 

 
 

ส่วนที่ 1  บทน ำ 
 
 
 



 

 
 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

*********************** 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
ต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด ค่า เป้าหมายและกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียด โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและน าไป
ปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม
หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

วัตถุประสงค์ของกำรแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 
 2. เพ่ือให้ทราบจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน /
โครงการ/กิจกรรม 
 3. เพ่ือให้ทราบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริงและโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือการใช้ปรับปรุง
และทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
 5. เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่น 
 6. เพ่ือเป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้ 



 

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนข้ำงต้นสำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ     
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 



 

ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 1. ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นในช่วงปีงบประมาณ 
 2. ทราบจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการจริงกับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 3. ทราบจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติจริงและโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 4. ทราบข้อมูลการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพ่ือการใช้ปรับปรุงและ
ทบทวนแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
 5. สามารถใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการควบคุมการปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่น 
 6. สามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

   
 



 
 

บัญชีสรุปจ านวน 

โครงการ/กิจกรรม (ผด.01) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 12.94                 3,444,000           18.84 กองชาง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.18                   10,000                0.05 กองชาง

12 14.12                3,454,000          18.90

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 1 การเสริมสรางเศรษฐกิจที่เขมแขง็จากฐานเกษตร อุสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการและการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

2.1 แผนงานการเกษตร 1 1.18                   10,000                0.05 สํานักงานปลัด

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.18                   50,000                0.27 กองการศึกษา

2 2.35                  60,000               0.33

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยูและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคง

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต

3.1 แผนงานการศึกษา 10 11.76                  3,979,700.00      21.77 กองการศึกษา

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 8.24                    710,000.00         3.88 กองการศึกษา

3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 10.59                  170,000.00         0.93 กองการศึกษา

3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 5 5.88                    50,000.00           0.27 กองการศึกษา

3.5 แผนงานสาธารณสุข 4 4.71                    31,100.00           0.17 สํานักงานปลัด
35 41.18                 4,940,800.00      27.03

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนที่นาอยูและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

4.1 แผนงานการเกษตร 2 2.35                   20,000.00           0.11 สํานักงานปลัด

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -                     -                      0.00 กองชาง

2 2.35                  20,000.00          0.11

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตรจังหวัด ท่ี 2 การพัฒนาสังคม ชุมชนท่ีนาอยูและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

5. ยุทธศาสตรการกีฬาและการทองเที่ยว

5.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.53                   270,000.00         1.48 กองการศึกษาฯ

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 0 -                     -                      0.00 -
3 3.53                  270,000.00        1.48

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 3 สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาดานสังคมและความม่ันคง

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการท้ังหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 15.29                  1,760,700.00      9.63 สํานักงานปลัด / กองคลัง

6.2 แผนงานการศึกษา 2 2.35                    75,000.00           0.41 กองการศึกษา

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.35                    310,000.00         1.70 กองชาง

6.4 แผนงานงบกลาง 10 11.76                  7,267,300.00      39.76 สํานักงานปลัด / กองการศึกษาฯ
15 17.65                 1,835,700.00      10.04

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

 คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณท้ังหมด

หนวยดําเนินการ

7. ยุทธศาสตรความมั่นคงและเสริมสรางสันตสิุข

7.1 แผนงานการรักษความสงบภายใน 4 4.71                   120,000.00         0.66 สํานักงานปลัด

4 4.71                  120,000.00        0.66

บัญสรุปโครงการพัฒนา

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา

รวมทั้งยุทธศาสตร

แบบ ผด.01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ 

งบประมาณ (ผด.02) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

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 กอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายปะจู
มะ-ทุงนา ม.1

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป-มา 
สะดวก

209,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 48
ลําดับที่ 2

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตสายปอซัน-
แนลูแล ม.3

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

1,026,000    ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 49
ลําดับที่ 1

3 กอสรางถนน คสล. 
สายหนา ศพด. ม.4-
บานการิม ม.1 - ม.4

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

442,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 49
ลําดับที่ 2

4 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายฮูแตจืองา-ตัน 
(แยกบาลาเซาะ) พรอม
วางทอ คสล. หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

344,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 50
ลําดับที่ 1

5 บุกเบิกถนนลูกรัง สายกู
โบรกอตอโตะเละและ
พงกูวิง (ต.เมาะมาว)ี 
หมูท่ี 2

เพื่อใหประชาชนไดมี
ถนนสําหรับใชในการ
คมนาคมไดอยางสะดวก
และรวดเร็ว

222,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 50
ลําดับที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ดาํเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  สรางความมั่นคง พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ดาํเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02แบบ ผด.02

6 บุกเบิกถนนลูกรัง สายจิ
ดิง-เลาะมา หมูที่ 5 
พรอมวางทอ คสล.

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป-มา 
สะดวก

562,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 51
ลําดับที่ 1

7 บุกเบิกถนนลูกรัง สาย
ยะโกะ-ทุงนา หมูท่ี 2 
พรอมวางทอ คสล.

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป-มา 
สะดวก

199,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 51
ลําดับที่ 2

8 ปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกภายใน
ตําบล

เพื่อใหประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไป-มา 
สะดวก

400,000       ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 52
ลําดับที่ 1

9 คาออกแบบ คาจางออกแบบและ
เขียนแบบงานกอสราง

10,000         ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 52
ลําดับที่ 2

10 บริหารจัดการขยะ เพื่อบริหารจัดการขยะ
ไดเปนระบบ

10,000         ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 53
ลําดับที่ 2

11 คาทดสอบคุณภาพน้ํา เพื่อทดสอบคุณภาพ
ของน้ํา

20,000         ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 53
ลําดับที่ 3

3,444,000    รวม



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3  สรางความม่ันคง พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและเชื่อมโยงการคมนาคม

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ

   1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

      1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคา (คา K)

เพื่อจายเปนเงนิชดเชยสัญญาแบบ

ปรับคาได
10,000         ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ

 หนา 62
ลําดับที่ 3

10,000         

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจที่เขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการและการทองเที่ยว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 1 พัฒนาดานเศรษกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

      2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 สงเสริมอาชีพ เพื่อใหกลุมอาชีพมี
ศักยภาพพัฒนาผลิตภณัฑ
หรือพัฒนาคุณภาพสินคา

50,000          ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 57
ลําดับที่ 2

50,000          

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.1 แผนงานการศึกษา

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 ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด. เพื่อใหบริเวณ ศพด. มี
ภูมิทัศนสวยงาม

20,000         ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 34
ลําดับที่ 1

2 วันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กมีกิจกรรมใน
วันเด็ก

130,000       รร.ในพื้นท่ี กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 34
ลําดับที่ 2

3 สนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา

เพื่อสนับสนุนคาใชจาย 
ศพด.

156,800       ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 34
ลําดับที่ 3

4 คาใชจายในการจัด

การศึกษาสําหรับ ศพด.

เพ่ือใหเด็กมีหนังสือเรียน 

อุปกรณการเรียน 

เครื่องแบบนักเรียน และ

กิจกรรมนันทนาการผูเรียน

82,700         ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 35
ลําดับที่ 1

5 สนับสนุนสื่อการเรียนการ

สอนเชิงสัญลักษณของ

ความเปนชาติ

เพ่ือใหเด็กมีสื่อการเรียน

การสอนเชิงสัญลักษณของ

ความเปนชาติ

10,000         ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 35
ลําดับที่ 3

6 พัฒนาศักยภาพครู
ผูดูแลเด็กและผูดูแล
เด็ก

เพื่อเพิ่มพูนความรู
วิชาการใหมๆ ใหกับครู
และผูดูแลเด็ก

20,000         ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 35
ลําดับที่ 4

7 แหลงเรียนรูนอกสถานที่ เพ่ือใหเดก็ไดเรียนรูนอก

สานที่
20,000         หนวยงานตางๆ กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ

 หนา 36
ลําดับที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.1 แผนงานการศึกษา

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

8 สงเสริมกิจกรรมพัฒนา

เด็กเล็ก

เพ่ือใหเด็กมีกิจกรรม ใน

การพัฒนาทักษะและสมอง
30,000         ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ

 หนา 36
ลําดับที่ 2

9 อุดหนุนอาหารเสริม(นม)เพื่อใหเด็กไดรับ
ประทานอาหารเสริม
(นม)

1,226,200    ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 37
ลําดับที่ 1

10 อุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียน

เพื่อใหเด็กไดรับ
ประทานอาหาร

2,284,000    ศพด. กองการศกึษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 37
ลําดับที่ 2

3,979,700    รวม



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

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 ฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและจัดการ
เรียนการสอน
คมัภีรอัลกุรอาน
หลักสูตรกีรออาตี

เพื่อใหครูผุสอนได
เผยแพรหลักการอาจ
คมัภีรอัลกุรอาน

168,000      ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 60
ลําดับที่ 1

2 พิธีทางศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น และรัฐพิธีตางๆ

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรม
เก่ียวกับศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของทองถิ่นและ
รัฐพิธีตางๆ

190,000      ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 60
ลําดับที่ 2

3 เพ่ิมพูนความรูครูผูสอน

คัมภีรอัลกุรอาน

เพ่ือฝกอบรมครูผูสอนกีรอ

อาตีใหมีประสิทธิภาพ
15,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ

 หนา 61
ลําดับที่ 1

4 เพ่ิมพูนความรูครูผูสอน

ศูนยการศึกษาอิสลาม

ประจํามัสยิด

เพ่ือฝกอบรมครูผูสอนตาดี

กาใหมีประสิทธิภาพ
15,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ

 หนา 61
ลําดับที่ 2

5 อบรมศาสนาและ

จริยธรรมประชาชนตําบล

กระโด

เพ่ือใหโตะอิหมามประจํา

มัสยิดไดเผยแพรหลักการ

ทางศาสนา

72,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 61
ลําดับที่ 3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.2 แผนงานศาสนา วัฒธนธรรมและนันทนาการ

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

6 เมาลิดสัมพันธตําบลกระโด เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม

ในกิจกรรมเก่ียวกับศาสนา
100,000      ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ

 หนา 62
ลําดับที่ 1

7 โครงการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนาตําบลกระโด

เพ่ือเปนการสงเสริมให

ประชาชน ต.กระโด ไดสืบ

สานศิลปวัฒนธรรมและ

ศาสนา

150,000      ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 62
ลําดับที่ 2

710,000      รวม



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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 สงเสริมปกปองสถาบัน
สําคัญของชาติ

เพื่อเทิดทูนและ
ปกปองสถาบันสําคัย
ของชาติ

20,000        ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 54
ลําดับที่ 2

2 ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เพื่อปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและ
สนับสนุนการดําเนิน
ภารกิจ ขจัดสิ้นปญหา
ยาเสพติด ตลอดจน
บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด

20,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 55
ลําดับที่ 1

3 วันสตรสีากล เพ่ือเปนการสงเสริมให
กลุมสตรีต.กระโด มี
บทบาท มีสวนรวมใน
การพัฒนาสังคมให
เขมแข็ง

10,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 55
ลําดับที่ 2

4 เวทีประชาคมหมูบาน เพื่อสรางกระบวนการ 
การมีสวนรวมของ
ประชาชน

15,000        ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 56
ลําดับที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง
   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

5 โครงการสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรูในชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัด
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม

10,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 56
ลําดับที่ 2

6 โครงการสงเสริมความรัก
และอบอุนในครอบครัว

เพ่ือสงเสริมใหเกิดความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว มีความรักใคร 
และมีความผูกพันของ
บุคคลในครัวเรือน

10,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 56
ลําดับที่ 3

7 สงเสริมบทบาทกลุม
สตรีตําบลกระโด

เพื่อสงเสริมบทบาท
กลุมสตรีในระดับตําบล

20,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 57
ลําดับที่ 1

8 โครงการสงเสริมและ
อนุรกัษภูมิปญญา
ทองถ่ิน

เพื่อเปนการสงเสริมให
ประชาชน ต.กระโด 
ไดมีสวนรวมอนุรักษ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

20,000        ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 57
ลําดับที่ 3

9 เทศกาลของดีเมืองยะรัง เพื่อเปนการสงเสริม
และประชาสัมพันธ
ของดีเมืองยะรังใหแก
บุคคลภายนอกใหได
รูจักทั่วถึง

45,000        ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 58
ลําดับที่ 1

170,000      รวม



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

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 ชวยเหลือประชาชน เพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนภายใน 

ตําบลกระโด

10,000         ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 40
ลําดับที่ 2

2 วนัคนพิการสากล เพ่ือชวยเหลือและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับผูพิการ

10,000         ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 40
ลําดับที่ 3

3 สงเสริมสนับสนุน

ผูดอยโอกาสทางสังคม

เพ่ือชวยเหลือและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหกับผูดอยโอกาสทาง

สังคม

10,000         ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 41
ลําดับที่ 1

4 สงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมผูสูงอายุให

มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนนา

คุณภาพชีวติ

10,000         ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 42
ลําดับที่ 1

5 สงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ

มีศักยภาพในการ

ดําเนินชีวิตตอไป

10,000         ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 42
ลําดับที่ 2

50,000         

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 การสรางเสริมเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง จากฐานเกษตรอุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาล การคา การบริการและการทองเที่ยว 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 1 พัฒนาดานเศรษกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน

      2.1 แผนงานการเกษตร

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 สงเสริมการเกษตร 
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือใหสงเสรมิการสราง
งานและเปนแหลง
เรียนรูใหกับประชาชน
สามารถดํารงชีวิตอยูได
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

10,000           ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 63
ลําดับที่ 1

10,000           

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ท่ี โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

      3.5 แผนงานสาธารณสุข

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 ปองกันโรคติดตอ เพื่อใหประชาชนได
ปองกันตนเองจากโรค
แพรระบาดตางๆ

20,000          ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 38
ลําดับที่ 1

2 อบรมหนวยกูชีพ กูภัย เพื่อใหการดูแลผู
เจ็บปวยฉุกเฉินณ จุด
เกิดเหตุ ไดรับการ
ชวยเหลือไดถูกวิธีและ
ทันทวงที

10,000          ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 38
ลําดับที่ 2

3 ขับเคลื่อนโรคพิษสุนัข
บา

เพื่อปองกันโรคและ
การแพรระบาด ของ
โรคพิษสุนัขบา

1,000            ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 39
ลําดับที่ 1

4 สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย

เพื่อทราบจํานวนสัตว 
ไดปองกันโรคและการ
แพรระบาด ของโรค
พิษสุนัขบา

100               ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 39
ลําดับที่ 2

31,100          

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 3 พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

   4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

      4.1 แผนงานการเกษตร

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในตําบล

เพ่ือใหสภาพแวดลอม
ในชุมชนมีความ
สวยงามเปนระเบียบ

10,000        ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 64
ลําดับที่ 1

2 ปลูตตนไมเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว

เพ่ือใหริมขางถนน
พ้ืนที่ตําบลกระโดมี
ตนไมเพ่ิมความรมร่ืน
ใหกับพื้นที่ และความ
สวยงามใหกับพ้ืนที่

10,000        ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 64
ลําดับที่ 2

20,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   5. ยุทธศาสตรการกีฬาและการทองเท่ียว

      5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

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 สงนักกีฬาเพื่อเขารับ
การแขงขันระดับตางๆ

เพื่อสงเสริมใหนักกีฬามี
ทักษะสรางความพรอม
ในการแขงขันกีฬา
ระดับประเทศ

10,000          ระดับอําเภอ 
จังหวัด และอื่นๆ

กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 58
ลําดับที่ 2

2 การแขงขันกีฬาตําบล เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน 
ประชาชนสนใจออกกําลัง
กาย

150,000       ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 59
ลําดับที่ 1

3 แขงขันกีฬาเยาวชน
สัมพันธ

เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา
ใหกับเยาวชน มีสุขภาพ
รางกายท่ีแข็งแรง มี
พลานามัยท่ีสมบูรณ

110,000       ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 59
ลําดับที่ 2

270,000       

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 จัดกิจกรรมบูรณาการ
กับหนวยงานอ่ืน

เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรม
กับหนวยงานอ่ืนในพื้นที่

20,000       ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 7
ลําดับที่ 3

2 จัดนิทรรศการ เพื่อเปนการแผยแพรผล
การดําเนินงานของ อบต.

15,700       ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 8
ลําดับที่ 1

3 บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล

เพื่อเปนการปลูกฝง
สงเสริมยกระดับ
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรร
มาภิบาล

20,000       ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 8
ลําดับที่ 2

4 ปองกันและปราบปราม
การทุจรติและพฤติมิชอบ

เพื่อเปนการปลูกจําสํานึก
ใหทํางานดวยความโปรงใส

20,000       ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 8
ลําดับที่ 3

5 อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน

เพื่อใหบุคลากรของ อบต. 
ไดดูงานของหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่ประสบ
ความสําเรจ็มาปรับปรุงงาน

110,000     หนวยงานตางๆ สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 9
ลําดับที่ 1

6 สรางความรูความเขาใจ
ใน พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.
2540

เพื่อเปนการเผยแพรถึง
สิทธิและการใชสิทธิตาม
กฎหมายขอมูลขาวสาร

5,000         ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 9
ลําดับที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.
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พ
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.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

7 อบต.เคลื่อนที/่พบ
ประชาชน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการบริการประชาชน
นอกพื้นที่

5,000         ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 9
ลําดับที่ 3

8 คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ

เพื่อใหบุคลากรของ อบต.
มีความรูความเขาใจ มี
ประสบการณและเรียนรู
สิ่งใหมๆ

200,000     หนวยงานตางๆ สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 10
ลําดับที่ 1

9 การจัดการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถ่ินและ
สมาชิกสภาทองถ่ิน

เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมสงเสริมและสนับสนุน
ในระบอบประชาธิปไตย

865,000     ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 10
ลําดับที่ 2

10 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และบุคคลากรภายนอก

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใหกับผู
บิรหารสมาชิกสภา 
พนักงานและบุคลากรของ
 อบต.

30,000       หนวยงานตางๆ สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 10
ลําดับที่ 3

11 บํารุงรักษา และ
ซอมแซมทรัพยสิน

เพื่อใหวัสดุ ครุภัณฑ
สํานักงานอยูในสภาพใช
งานไดดีเสมอ

100,000     ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 11
ลําดับที่ 1

12 สนับสนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชน

เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
ประชาชน สามารถชวยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว

20,000       ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 17
ลําดับที่ 1



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ต.
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พ
.ย

.
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ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

13 จัดทําแผนที่ภาษี เพื่อใหการบริหารจัดการ
การเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

350,000     ต.กระโด กองคลัง ขอบัญญัติ
 หนา 20
ลําดับที่ 4

1,760,700  รวม



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.2 แผนงานการศึกษา

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 เดินทางไปราชการ เพื่อใหบุคลากรของ 
อบต เขาใจใน
ระเบียบฯ

70,000             หนวยงานตางๆ กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 29
ลําดับที่ 5

2 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อบํารุงรักษา
ครุภัณฑสํานักงาน
ใหคงทน นาน

5,000               หนวยงานตางๆ กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 30
ลําดับที่ 1

75,000             

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ต.
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ก.
พ

.

มี.
ค.

เม
.ย

.

พ
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.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เดินทางไปราชการ เพ่ือใหบุคลากรของ 
อบต เขาใจใน
ระเบียบฯ

10,000        หนวยงานตางๆ กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 45
ลําดับที่ 2

2 บํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อบํารุง รักษา
ครุภัณฑใหคงทน ถาวร

300,000      ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ
 หนา 45
ลําดับที่ 3

310,000      

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.4 แผนงานงบกลาง

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพ่ือรองรับสวัสดิการ 50,000           ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 65
ลําดับที่ 1

2 เงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน

เพ่ือคุมครองลูกจางฯ 4,000             ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 65
ลําดับที่ 2

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จัดสรรใหผูสุงอายุ 3,350,000       ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 66
ลําดับที่ 1

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ จัดสรรใหคนพิการ 3,350,000       ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 67
ลําดับที่ 1

5 เบี้ยยังชีพผูปวยติด
เอดส

ชวยเหลือผูปวยเอดส 6,000             ต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ
 หนา 67
ลําดับที่ 2

6 สํารองจาย กรณีจําเปน การเผชิญ
เหตุสาธารณภัย

200,000         ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 68
ลําดับที่ 1

7 การจัดการจราจร จัดการจราจร เชน ทาสี 
ตีเสน ทางเดิน ทางขาม 
ฯลฯ

5,000             ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 68
ลําดับที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   6. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการที่ดี

      6.4 แผนงานงบกลาง

ต.
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พ
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.
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ค.
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พ

.

ม.ี
ค.

เม
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.
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.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02

8 เงินสมทบกองทุน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ

เงินชวยพิเศษ พนักงาน
สวนทองถิ่น

90,000           ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 68
ลําดับที่ 3

9 เงินชวยพิเศษ เงินชวยพิเศษ พนักงาน
สวนทองถิ่น

45,000           ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 68
ลําดับที่ 4

10 เงินสบทบกองทุน 
กบท.

เงินสบทบกองทุน 167,300         ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 69
ลําดับที่ 1

7,267,300       รวม



ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาสังคม เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชนที่นาอยู และทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี 4 พัฒนาดานสังคมและความมั่นคง

   7. ยุทธศาสตรความม่ันคงและเสริมสรางสันติสุข

      7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนเบ้ืองตน
ของประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัย

50,000          ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 24
ลําดับที่ 1

2 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อสงเสริมการลด
อุบัติเหตุบนทองถนน

20,000          ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 25
ลําดับที่ 1

3 ฝกอบรมอาสาสมัคร
ปองกันฝายพลเรือน

เพื่อใหประชาชนมี
ความรูในการปองกัน
ชีวิตและทรัพยสินและ
ความสงบเรียบรอย

30,000          ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 26
ลําดับที่ 1

4 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัตปิระจํา
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

เสริมสรางศักยภาพและ
ความเขมแข็ง ใหมี
บุคลากรท่ีสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือ
เจาพนักงานในการ
ปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

20,000          ต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 26
ลําดับที่ 2

120,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รวม

หมายเหตุพ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แบบ ผด.02



 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ส าหรับที่ไม่ได้
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา

ท้องถิ่น (ผด.02/1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ประเภทครุภัณฑ          สํารวจ

    1.1 แผนงาน                 เคหะและชุมชน

ต.
ค.

พ
.ย

.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ

.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ
.ค

.

ม.ิ
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 เครื่องมือวัดระยะแบบมีลอ 
(ลอวัดระยะทาง)

เพ่ือสะดวกในการ

ปฎิบัติงาน ในการวัด

ระยะทาง

        10,000.00 ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ 
หนา 48
ลําดับที่ 1

2 เทปวัดระยะ เพ่ือสะดวกในการ

ปฎิบัติงาน ในการวัด

ระยะทาง

          5,000.00 ต.กระโด กองชาง ขอบัญญัติ 
หนา 47 
ลําดับที่ 2

15,000.00        

 งบประมาณ (บาท)
สถานท่ี

ดําเนินการ
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับท่ีไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ลําดับท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1



2. ประเภทครุภัณฑ          คอมพิวเตอร

    2.1 แผนงาน                 การศึกษา

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 เครื่องพิมพ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอม

ถังหมึก เพ่ือสะดวกในการ

ปฎิบัติงาน

               4,300 อบต.กระโด กองการศึกษาฯ ขอบัญญัติ 
หนา 31 
ลําดับที่ 1

4,300               

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ลําดับท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1



2. ประเภทครุภัณฑ          คอมพิวเตอร

    2.2 แผนงาน                 บริหารงานทั่วไป

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 เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา คอมพิวเตอรพกพา สะดวกตอ

การใชงาน
            45,000 อบต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ 

หนา 16
ลําดับที่ 1

2 เครื่องพิมพเลเซอร เพ่ือใชในการทํางานสะดวก มี

ความเร็วในการพิมพ
               2,600 อบต.กระโด กองคลัง ขอบัญญัติ 

หนา 23
ลําดับที่ 1

45,000            

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ลําดับท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1



3. ประเภทครุภัณฑ          ไฟฟาและวิทยุ

     3.1 แผนงาน                 บริหารงานทั่วไป

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 ระบบตูสาขาโทรศพัท เครื่องโทรศัพทแบบ Operator

 แบตสํารองไฟ และเดิน

สายสัญญาณ

     160,000.00 อบต.กระโด สํานักงานปลัด ขอบัญญัติ
 หนา 15
ลําดับที่ 1

160,000.00     

 งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

รวม

บัญชจีํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลกระโด

ลําดับท่ี ครุภัณฑ รายละเอียดครุภัณฑ

แบบ ผด.02/1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 


