
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
เร่ือง ใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
********************* 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์  ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นั้น 

 เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕59 (ฉบับ ท่ี2)   ข้อ  12 อง ค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์                  
จึงขอประกาศใช้แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 ประกาศ ณ  วันท่ี  29   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 
 
 
              (นายศุภสันต์  ราชศรีลา) 
                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าท่ี 

                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี ๒๕๖5 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖5 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 2 
บ้านตลาดโพธิ์  
พื้นท่ีด าเนินการ
สระบอน 
 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา ๐.๑0 เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
486.50 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
2 

356,800 กองช่าง             

2 ก่อสร้างขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 5 บ้านตลาดโพธิ์
พื้นท่ีด าเนินการ
ถนนภายในหมู่บ้าน 
จากศาลากลาง
หมู่บ้านฝ่ังด้านทิศ
เหนือไปทางด้าน
ทิศตะวันออก 

ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง    
1.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 70.00 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี
5 

40,500 กองช่าง             

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 3 
บ้านตลาดโพธิ์ 
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางเข้า 
อบต.ตลาดโพธิ์ ฝ่ัง
สะพาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว
25 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
125 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
3 

65,900 กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 8 
บ้านบุตาแหบ 
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางเลียบล า
เหมือง ถึง คันคู
ชลประทาน  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว
55 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
165 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
8 

81,500 กองช่าง             

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูท่ี่ 1 
บ้านตลาดโพธิ์ 
จ านวน 2 สาย 
๑.สายทางบ้านนาย
อินทร์ สันตะคุ 
2.สายทางสระใหม่ 

สายท่ี 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 66 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 198 
ตารางเมตร 
สายท่ี 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 
 
 

หมู่ท่ี 
1 

421,100 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 3 
บ้านตลาดโพธิ์ 
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางเลียบ
คลองส่งน้ า หมู่ท่ี 3 
ถึง บ้านโคกสนวน 
หมู่ท่ี 7  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว
270 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
810 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
3 

408,300 กองช่าง             

7  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 6 
บ้านพรสวรรค ์
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางวัดป่า
หนองแซง ถึง ท่า
ระเวียง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว
200 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
6 

425,700 กองช่าง             

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ท่ี 7 
บ้านโคกสนวน 
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางลาดยาง 
ถึง ล าห้วยทะเมน
ชัย  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว
270 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
810 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
7 

408,300 กองช่าง             

9 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ท่ี 8  
บ้านบุตาแหบ 
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางเข้าท่ีพัก
สงฆ์ บ้านบุตาแหบ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 3.00 เมตร ยาว
42 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร 
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
126 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
8 

60,900 กองช่าง             

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9  
บ้านหนองไฮ 
จ านวน 3 สาย 
๑.สายทางซุ้มประตู
เข้าวัดบ้านหนองไฮ 
2.สายทางหน้าบ้าน
นายอวน พวงแกว้ 
ถึง บ้านนายพวน 
พวงแก้ว 
3.สายทางบ้านนาย
ทวี สิงโตสิริ 

สายท่ี 1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 18 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 72 
ตารางเมตร 
สายท่ี 2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 88 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 320 
ตารางเมตร 
สายท่ี 3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 66 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 264 
ตารางเมตร 
 
 

หมู่ท่ี 
9 

344,800 กองช่าง             



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก     
หมู่ท่ี 9  
บ้านหนองไฮ 
จ านวน 1 สาย 
๑.สายทางบ้าน
หนองไฮ ถึง บ้าน
หนองหญ้าปล้อง  

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 1,050 
เมตรหนา ๐.๑0 เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,625 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
9 

150,200 กองช่าง             

13 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนหินคลุก     
หมู่ท่ี 5  
บ้านหนองไฮ 
จ านวน 2 สาย 
๑.สายทางบ้านนาย
ประสิทธิ์ ส าเรียน
รัมย์ 
2.สายทางโคกแสง
ถึงถนนลาดยาง 

สายท่ี1 ก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 645 
เมตรหนา ๐.๑0 เมตร พื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1612.50 ตารางเมตร 
สายท่ี2 ก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
1,115 เมตรหนา ๐.๑0 
เมตร พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 3,345 ตารางเมตร 
 

หมู่ท่ี 
5 

283,600 กองช่าง             

 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ก่อสร้างยกระดับ
ถนนดินลงหินคลุก
(ล าเหมือง) หมู่ท่ี4 
บ้านปราสาท 
จ านวน 1 สาย 
1.สายทางนานาย
หงวย จันทีนอก ถึง 
นานนายพิทักษ์  
ภานุวงศ์  

ลงหินคลุกทับหน้าผิวจราจร
ดินถม กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
720 เมตรหนา ๐.๑0 เมตร 
รวมพื้นท่ีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 216 ลูกบาศก์เมตร 
 

หมู่ท่ี 
4 

333,500 กองช่าง             

15 ก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ า ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.50 
เมตร จ านวน 1 หลัง รวม
พื้นท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
10.00 ตารางเมตร 

ศูนย์
อป
พร.
หมู่ท่ี
5 

50,000 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์(โรง
จอรถ) 

ต่อเติมอาคารจอดรถน้ า 
ขนาด 10.00 เมตร ยาว 
8.00 เมตร รวมพื้นท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
80.00 ตารางเมตร 

ส านัก
งาน 
อบต. 

200,000 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เงินสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอน 
3. ค่าหนังสือเรียน 
4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
6. ค่ากิจกรรมผู้เรียน 

ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
อบต. 
ตลาดโพธิ์ 

512,970 กอง
การศึกษา 

            

๒ ค่าอาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขต
บริการ  

จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม
(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียนใน
เขตบริการ 

ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
/โรงเรียน
เขตบริการ 

615,160 กอง
การศึกษา 

            

๓ ค่าอุดหนุนอาหาร
กลางวันนักเรียน 

1.โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์
(ศรีตลาดโพธิ์) 
2.โรงเรียนบ้านหนองไฮ 
3.โรงเรียนวัดชัยมงคล
ปราสาทวิทยา 

อบต. 1,071,000 กอง
การศึกษา 

            



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 ส่งตัวแทนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าแข่งขันกีฬา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งตัวแทนนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า
แข่งขันกีฬา 

ศูนย์ 
พัฒนา 
เด็กเล็ก 
อบต. 
ตลาดโพธิ์ 

5,000 กอง
การศึกษา 

            

5 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆในการจัดกิจกรรม 

อบต. 5,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการส่งตัว
นักกีฬาแข่งขัน 
 

ส่งตัวนักกีฬาแข่งขัน
ระดับต่างๆ 
 

อบต. 35,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการจัด
ฝึกอบรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติดแก่เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นฝึกอบรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดแก่เยาวชน 

อบต. 10,๐๐0 ส านักปลัด             

8 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา อบต. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
แข่งขันกีฬาฟุตซอลต้าน
ยาเสพติด 

หมู๑่-๙ 75,0๐๐ กอง
การศึกษา 

            

 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕63 พ.ศ. ๒๕๖4 
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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรมและศึกาดู
งาน การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพส าหรับผู้
พิการและผู้สูงอายุ 

หมู๑่-๙ 10,0๐๐ กอง
สวัสดิการ 

            

10 โครงการฝึกอบรม 
การป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร ในเด็ก
เยาวชน และ
แก้ปัญหาโรคเอดส์ 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัน
อันควร ในเด็กเยาวชน 
และแก้ปัญหาโรคเอดส์ 

อบต. 10,000 ส านักปลัด             

11 โครงการฝึกอบรม
ขับขี่ปลอดภัยถูก
กฎหมายจราจร 
ส าหรับประชาชน 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย
ถูกกฎหมายจราจร 
ส าหรับประชาชน 

อบต. 10,000 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย

. 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑2 อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์ 

จ่ายเป็นค่าอุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000 กอง
สวัสดิการ 

            

๑3 อุดหนุนกิ่งกาชาด
อ าเภอล าปลายมาศ 

จ่ายเป็นค่าอุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอล าปลาย
มาศ 

อ าเภอล า
ปลายมาศ 

40,000 กอง
สวัสดิการ 

            

14 อุดหนุนโครงการจัด
งานขึ้นเขาพนมรุ้ง 

จ่ายเป็นค่าอุดหนุนงาน
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

อ าเภอล า
ปลายมาศ 

10,000 กอง
การศึกษา 

            

15 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

หมู๑่-๙ 180,000 ส านักปลัด             

16 โครงการป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
โครงการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

อบต.ตลาด
โพธิ์ 

200,000 ส านักปลัด             

17 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

180,000 ส านักปลัด             



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จ านวน 9 หมู่บ้าน 
หมู่บ้านละ 20,000 
บาท 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

180,000 ส านักปลัด             

19 ป้องกันโรคติดต่อ 
-โรคไข้เลือดออก 
-โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ่ายเป็นค่า 
-น้ ายาเคมีใช้กับเครื่อง
พ่นหมอกควันเพื่อก าจัด
ยุงลาย 
-ทรายก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

120,000 ส านักปลัด             

20 อบรมสัมนาการ
ขับเคล่ือนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
ตลาดโพธิ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอบรม
สัมนาการขับเคล่ือนสภา
เด็กและเยาวชนต าบล
ตลาดโพธิ์ 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

5,000 กอง
สวัสดิการ 

            

 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 จัดฝึกอบรม และ
หรือศึกษาดูงาน
การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัว 

จัดโครงการฝึกอบรม 
และหรือศึกษาดูงานการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
สถาบันครอบครัว 
จ านวน 1 รุ่น 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

10,000 ส านักปลัด             

22 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จ่ายเป็นค่าอุดหนุนท่ีท า
การปกครองอ าเภอล า
ปลายมาศ เพื่อด าเนิน
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

10,000 ส านักปลัด             

23 โครงการฝึกอบรม
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 

จัดท าโครงการพุทธบุตร
ภาคฤดูร้อน ส าหรับเด็ก 
และเยาวชน จ านวน 1 
รุ่น 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

35,000 กอง
การศึกษา 

            

24 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
ลอยกระทง 

ต าบล
ตลาดโพธิ์ 

60,000 กอง
การศึกษา 

            

 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการส่งเสริม
อาชีพ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

หมู๑่-๙ 5,๐๐๐ กอง
สวัสดิการ 

            

2. โครงการอบรม
ศึกษาดูงานเกษตร
ทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทาง
พระราชด าริฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมศึกษาดู
งานเกษตรทฤษฎีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวทางพระราชด าริฯ 

หมู๑่-๙ 3,000 ส านักปลัด             

3 โครงการฝึกอบรม
การบริหารจัดการ
ระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม
การบริหารจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

หมู๑่-๙ 1,000 กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการ” รักน้ า 
รักป่า รักแผ่นดิน” 

เพื่อใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการ” รักน้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน” 

อบต. 3,000 ส านักปลัด             

2 โครงการประชา
ร่วมใจคัดแยกขยะ
และรณรงค์จัดท า
ถังขยะเปียกใน
ครัวเรือน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม
ตามโครงการอบรมสร้าง
จิตส านึกในการก าจัด
ขยะมูลฝอย จ านวน 1 
รุ่น 

อบต. 10,000 ส านักปลัด             

3 โครงการสัมนาการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสัมนาการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จ านวน 1 รุ่น 

อบต. 3,000 ส านักปลัด             

4 โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการน้ า
ระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานการ
พัฒนาการบริหารจัดการ
น้ าระบบธนาคารน้ าใต้
ดิน 

อบต. 3,000 ส านักปลัด             

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 โครงการขับขี่
ปลอดภัยช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ขับขี่ปลอดภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

หมู๑่-๙
และ

ประชาชน
ท่ัวไป 

1,8๐๐ ส านักปลัด             

2 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน อบต.
เคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
อบต.พบประชาชน 

หมู๑่-๙ 3,๐๐๐ ส านักปลัด             

3 โครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานส าคัญ
ของทางราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานส าคัญของ
ทางราชการ 

อ าเภอล า
ปลายมาศ 

๑๐,๐๐๐ ส านักปลัด             

4 โครงการฝึกทบทวน
อปพร. 
อบต.ตลาดโพธิ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกทบทวน อปพร. 

อบต. 
ตลาดโพธิ์ 

2๐,๐๐๐ ส านักปลัด             

5 โครงการฝึกจัดต้ัง 
อปพร. 
อบต.ตลาดโพธิ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การฝึกจัดต้ัง อปพร. 

อบต. 
ตลาดโพธิ์ 

20,000 ส านักปลัด             

 



 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 

ประมาณ 
หน่วย

ด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 

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 จัดฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัยถูก
กฎหมายจราจร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการจัดฝึกอบรม
ขับขีป่ลอดภัยถูก
กฎหมายจราจร 

อบต. 10,000 ส านักปลัด             

7 โครงการฝึกอบรม
บุคลากรให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึกอบรม
บุคลากรให้ความรู้
เกี่ยวกับแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

อบต. 5,000 กองคลัง             

 8 โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
บริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

สถานท่ี
กลางใน

เขตอ าเภอ
ล าปลาย

มาศ 

10,000 ส านักปลัด             

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธิ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นท่ี งบ 
ประมาณ 

หน่วย
ด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕64 พ.ศ. ๒๕๖5 
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 โครงการฝึกอบรม
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

อบต.ตลาด
โพธิ์ 

100,000 ส านักปลัด             

10 จัดหาวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เครื่องดับเพลิง 

อบต. 10,000 ส านักปลัด             

11 จัดซื้อวัสดุจราจร 
ประจ าศูนย์ อปพร. 
อบต.ตลาดโพธิ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
จราจร ประจ าศูนย์ อป
พร. อบต.ตลาดโพธิ์ 

อบต. 25,000 ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


