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ส่วนที่  1 
บทน า 

----------------------------------- 
1.1 บทน า 
            เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตาม
หมวด  5  ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  
ดังนี้  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิด
ประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 12  “แผนการด าเนินงานให้
จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่”   

                     ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักตะคร้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ท าให้แนวทางด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อมีความ
ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและการจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งข้ึน 

 
/1.3  ขั้นตอน… 
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนด าเนินงาน 

 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงานโดยมี
ขั้นตอน   ดังนี้  
  1. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่นๆท่ีต้องการด าเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน  โดยพิจารณา  แผนงาน/โครงการ   จากแผนงาน/โครงการ  ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น   และหน่วยงานต่างๆ 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าร่างแผนการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
  4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารนาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือความเห็นชอบ 

  5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว  ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน   โดยให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ    เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

แผนผังการจัดท าร่างแผนด าเนินงาน 
 

 
 
 

 

/1.4 ประโยชน์… 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 

เสนอร่างแผนด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการ
ด าเนินงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ 

 

ประกาศใช้ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอน
โบสถ์

 จ้างเหมากอ่สร้างถนนหินคลุก หมู่ที่  2 
บ้านหนองโพธิ์ ต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอ
เทพารักษ์ จังหวดันครราชสีมา  สายรอบป่า
ดอนโบสถ์ ถนนหินคลุก ความกวา้งผิวจราจร
  4 เมตร ยาว 545 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกวา่ 339.26 ลูกบาศกเ์มตร ปรับ
เกล่ียแต่งและบดอดัแน่น และด าเนินการ
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด  ( ปรากฏ
ในแผนพฒันาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 49 ล าดับที่ 3 )

     375,800  หมู่ 2 บ้าน
หนองโพธิ์

 กองช่าง

ผด.02

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วังอ่าง

 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที ่ 6 
บ้านชุมชนพัฒนา ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
สายชุมชนพัฒนา ถึง วังอ่าง ถนนหินคลุก 
ความกว้างผิวจราจร  5 เมตร ยาว 233 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE
 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
179.99 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่งและ
บดอัดแน่น และด าเนินการติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด (ด าเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้า 52 ล าดับที ่19 )

     200,600  หมู่ 6 บ้าน
ชุมฃนพัฒนา

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโป้งเป้ง
 หมู่ที ่7

 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที ่ 7 
บ้านโนนสมบูรณ์ ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา  
สายโป้งเป้ง ถนนหินคลุก ความกว้างผิว
จราจร  4 เมตร                   -ต่อ

     259,000 หมู่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

ยาว 355 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
(SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 211.65 ลูกบาศก์เมตร ปรับ
เกล่ียแต่งและบดอัดแน่น พร้อมวางท่อลอด
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จ านวน 
2 จุด จุดละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน พร้อม
ยาแนวท่อและด าเนินการติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด (ด าเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้า 72 ล าดับที ่142 )

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่ 8 บ้านหนองโพธิเ์หนือ ต าบลส านัก
ตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา   สายโคกตะแบก ถึง วัง
มะนาว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้างผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 80 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
ไม่น้อย

     201,000 หมู่ 8 บ้าน
หนองโพธิ์

กองช่าง

                 -ต่อ-

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563



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

กว่า  320 ตารางเมตร  และด าเนินการ
ติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ชุด 
(ด าเนินการตามแบบรูปรายการ) ต้ังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ( ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 53 
ล าดับที ่28 )

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนาย
ศักด์ิดา

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที ่ 10 บ้านศิลาทอง ต าบลส านักตะคร้อ
 อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนาย
ศักด์ิดา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้างผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 80 เมตร
 ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีต
ไม่น้อยกว่า  320 ตารางเมตร  และ
ด าเนินการติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 
ชุด (ด าเนินการตามแบบรูปรายการ) ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 75 ล าดับที ่160 )

     201,000 หมู่ 10 บ้าน
ศิลาทอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

6 โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอย
ไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์

 จ้างเหมาก่อสร้างงานถมดนิคันทาง หมู่ที ่
 12 บ้านโนนทองหลาง ต าบลส านักตะคร้อ
 อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์  
ด าเนินการ งานถมดินคันทาง ความกว้าง
ผิวจราจร  4 เมตร ยาว  950 เมตร ความ
สูงดินถม 0.50 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) 
หรือมีปริมาตรงานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า
 2,137.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่ง
และบดอัดแน่น พร้อมวางท่อลอดคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จ านวน 1 จุด จุด
ละ 5 ท่อน รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ 
และด าเนินการติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน 
1 ชุด (ด าเนินการตามแบบรูปรายการ)ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หน้า 56 ล าดับที ่45)

     360,100 หมู่ 12 บ้าน
โนนทองหลาง

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยทองสุข

 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ที ่ 13 บ้านถนอมเขต ต าบลส านัก
ตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  ซอยทองสุข ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร  4.00 
เมตร  ยาว 80 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า  320 
ตารางเมตร  และด าเนินการติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด (ด าเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้า 77 ล าดับที ่171 )

     201,000 หมู่ 13 บ้าน
ถนอมเขต

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สาย
หนองกก

จ้างเหมาปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก หมู่ที ่ 
14 บ้านเทพารักษ์ ต าบลส านักตะคร้อ 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
สายหนองกก ถนนหินคลุก ความกว้างผิว
จราจร  4 เมตร ยาว 309 เมตร ความหนา
 0.10 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า

     151,400 หม 14 บ้าน
เทพารักษ์

กองช่าง

 -ตอ่-

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

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ



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

  126.69 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่ง
และบดอัดแน่น และด าเนินการติดต้ังป้าย
โครงการ จ านวน 1 ชุด (ด าเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -
 2565 หน้า 81 ล าดับที ่193 )

พ.ศ.2564
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

 -  -  -  -

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.1 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 อาหารปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอาหารปลอดภัย 10,000       ในเขต ส านักปลัด
อบต.ส านักตะคร้อ

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.2 แผนงานการเกษตร

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 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหนึ่งต าบลหนึ่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกจิกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000       อบต. ส านักปลัด
ผลิตภัณฑ์ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส านักตะคร้อ

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

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด 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.

2 ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา     
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีงและส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีงด้านการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่

       20,000 ภายในต าบล
ส านักตะคร้อ

ส านักปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 ค่าจ้างนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนระหว่างปิดภาค
เรียน

       20,000 อบต.ส านัก
ตะคร้อ

ส านักปลัด

2 อบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ให้กับ
กลุ่ม อสม.กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

ส าหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ใหก้ับกลุ่ม อสม.
กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น  เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร
 ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าคู่มือการฝึกอบรม ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     250,000         อบต.    
    ส านักตะคร้อ

ส านักปลัด

3 สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากลต าบล เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน        15,000 อบต. ส านักปลัด
ส านักตะคร้อ กิจกรรมวันสตรีสากลต าบลส านักตะคร้อ ส านักตะคร้อ

4 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกรรส่งเสริม         5,000 อบต. ส านักปลัด
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว ส านักตะคร้อ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสาน 150,000     วัดส านักตะคร้อ กอง
ประจ าปี 2564 ประเพณีวนัลอยกระทง การศึกษา

2 จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรม 50,000       วัดส านักตะคร้อ กอง
ประจ าปี 2564 งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา การศึกษา

ประจ าปี 2564
3 สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ าขอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน 50,000       วัดส านักตะคร้อ กอง

พรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์และรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ การศึกษา
ประจ าปี 2564

4 จัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 20,000       อ าเภอเทพารักษ์ กอง
อ าเภอเทพารักษ์ พธิบีวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ประจ า การศึกษา

อ าเภอเทพารักษ์
5 งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญของ

ชาติ
เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และวันส าคัญของชาติ ส านักปลัด

1) กจิกรรมเพือ่เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ  ในหลวงรัชกาลที ่10 
( 28 กรกฎาคม 2564)                            
                  -ต่อ-

        5,000

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

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด 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.

2) กิจกรรมเพือ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ( 3 มิถุนายน 2564)

        5,000

3) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563)

        5,000

4) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม 2563)

        5,000

5) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง (วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564)

        5,000

6 แข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน        30,000 อบต. กอง
ฟุตซอลของเด็กและเยาชน ส านักตะคร้อ การศึกษา

7 แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน 250,000     อบต. กอง
กฬีาต่อต้านยาเสพติด ประจ าปี 2564 ส านักตะคร้อ การศึกษา

8 แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกฬีาสีภายใน 15,000       อบต. กอง
อบต.ส านักตะคร้อ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.ส านักตะคร้อ ส านักตะคร้อ การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.3 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 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 50,000       อบต. กอง
วนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 ส านักตะคร้อ การศึกษา

2 หนูน้อยนักปฏิบัติธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการหนูน้อยนัก 5,000        อบต. กอง

ปฏิบัติธรรม ของ อบต.ส านักตะคร้อ ส านักตะคร้อ การศึกษา

3 ทัศนศึกษานอกสถานทีข่องเด็กศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ 30,000       กอง
พัฒนาเด็กเล็ก ของพฒันาเด็กเล็ก การศึกษา

4 อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเสริม (นม) ให้กบัเด็ก 1,082,800  อบต. กอง

ในเขตต าบลส านักตะคร้อ ดังนี้ ส านักตะคร้อ การศึกษา

 - รร.บ้านส านักตะคร้อ

 - รร.บ้านหนองโพธิ์

 - รร.บ้านท านบเทวดา

 - ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพือ่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 25,990       อบต. กอง

(ค่าจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) ส านักตะคร้อ การศึกษา
 - ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ปี  4,600        
                    -ต่อ-

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

สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด 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.

 เฉพาะเด็ก3 –5ปี 
 - อุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ปี  4,600        
เฉพาะเด็ก 3 –5ปี 
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 6,900        
 บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5ปี 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 9,890        
 430บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5ปี 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อจา่ยเปน็ค่าสนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน  86,700       อบต. กอง
(สนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน) วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการเด็ก    ส านักตะคร้อ การศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร-
ต าบลส านักตะคร้อ คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี   

เป็นเงิน  86,700  บาท  จ านวนเด็ก 
ตามข้อมูล ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2563 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน 249,900     อบต. กอง
(สนับสนุนอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ส านักตะคร้อ  ส านักตะคร้อ การศึกษา

คนละ 20 บาท จ านวน 245 วนั

8 จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษา เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท า 5,000        อบต. กอง
ปฐมวัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของ ส านักตะคร้อ การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 ผลิตส่ือด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตส่ือ 5,000        อบต. กอง

ด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส านักตะคร้อ การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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 ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม 2,000        ศพด. กอง
(ปลูกผักปลอดสารพิษ) ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา อบต.ส านักตะคร้อ การศึกษา

11 เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน (นวดแผนไทย) เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ 3,000        ศพด. กอง
ปราชญ์ชาวบ้าน (นวดแผนไทย) ของเด็ก อบต.ส านักตะคร้อ การศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12 ปรับปรุงฝ้าเพดาอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน 180,000     ศูนย์พัฒนา กอง
เด็กเล็ก อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก การศึกษา

13 อุดหนุนโรงเรียนในเขตต าบลส านักตะคร้อ เพื่อจ่ายเป็นเงินอดุหนุนอาหารกลางวนั 2,056,000  อบต. กอง
โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน ดังนี้ ส านักตะคร้อ การศึกษา

 - รร.บ้านส านักตะคร้อ
 - รร.บ้านหนองโพธิ์
 - รร.บ้านท านบเทวดา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.4 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 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโคงการรณรงค์ป้องกนั 80,000       อบต. ส านักปลัด

ไข้เลือดออก ส านักตะคร้อ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกนั 89,200       ภายในต าบล ส านักปลัด

โรคพษิสุนัขบ้า ส านักตะคร้อ

3 เสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพือ่
ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพือ่
ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น เช่น ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่า
จัดท าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที ่ฯลฯ

       20,000 อบต.ส านัก
ตะคร้อ

ส านักปลัด

4 พระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายตามโครงการพระราชด าริด้านการ      320,000 อบต. ส านักปลัด
สาธารณสุข ส านักตะคร้อ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

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 จัดเวทีประชาคมต าบล ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 5,000         อบต. ส านักปลัด
ประชุมเวทีประชาคมต าบลในโอกาส ต่าง ๆ ส านักตะคร้อ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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 อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธ-ิ ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 450,000     อบต. ส านักปลัด
ภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธ-ิ ส านักตะคร้อ
องค์การบริหารส่วนต าบล และผู้น าชุมชน ภาพของผู้บริหาร

3 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 15,000       อบต. ส านักปลัด
ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธภิาพการ ส านักตะคร้อ

ท างานของคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต.ตะคร้อ

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน ส าหรับจ่ายค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิ 15,000       อบต. ส านักปลัด
ของบุคลากรท้องถิ่น อบต.ส านักตะคร้อ ภาพการท างานของบุคลากรท้องถิน่ ส านักตะคร้อ

5 โครงการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 450,000     อบต. ส านักปลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักตะคร้อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

6 วันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายตามโครงการวนัท้องถิน่ไทย 3,500        อบต. สันักปลัด
วนัที่ 18 มีนาคม ของทุกปี ส านักตะคร้อ

7 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร- เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 15,000       วัดส านักตะคร้อ ส านักปลัด
ท้องถิ่น จริยธรรม

8 ส ารวจและปรับปรุงแผนทีภ่าษี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส ารวจข้อมูล 100,000     อบต. กองคลัง
การคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าปรับปรุงข้อมูลใน ส านักตะคร้อ
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทัรพย์สิน
และจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเกบ็รายได้ให้
เป็นปัจจุบัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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 สร้างสรรค์งานประติมากรรมประจ าท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์ 55,000       อบต. สันักปลัด
งานประติมากรรมประจ าท้องถิน่ ส านักตะคร้อ

10 ออกบริการการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ เพื่อจ่ายตามโครงการออกบริการการจัด 5,000        อบต. กองคลัง
เกบ็ภาษีเคล่ือนที่ ค่าเขียนป้ายประชาสัมพนัธ์ ส านักตะคร้อ
ให้ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี

11 ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 20,000       อบต. ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักตะคร้อ

ส านักตะคร้อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 รวมพลังเยาวชนท างานบริการสังคมและ เพื่อจ่ายตามโครงการรวมพลังเยาวชน 20,000       อบต. ส านักปลัด
เดินต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน ท างานบริการสังคมและเดินต้านยา ส านักตะคร้อ
ยาเสพติด เสพติด เนื่องในวนัต่อต้านยาเสพติด

2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ครอบครัว และสถานศึกษา

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดในครอบครัว และ
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม,ป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุทีใ่ช้ในการอบรม

       20,000         อบต.    
    ส านักตะคร้อ

ส านักปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

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 การรณรงค์เพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อจ่ายจัดกจิกรรมการรณรงค์เพื่อ 30,000       อบต. ส านักปลัด
อุบัติเหตุทางถนน ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอบุัติเหตุ ส านักตะคร้อ

ทางถนน
2 ด่านชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการด่านชุมชน 5,000        ภายในต าบล ส านักปลัด

ส านักตะคร้อ
3 อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 10,000       อบต. ส านักปลัด

ป้องกนัและปรามปรามการทุจริต ส านักตะคร้อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที ่8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่
5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

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 อบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกนั 20,000       อบต. ส านักปลัด
ไฟป่าและระบบดับเพลิง ส านักตะคร้อ

2 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนป้องกนัและ 20,000       อบต. ส านักปลัด
บรรเทาสาธารณภัย ส านักตะคร้อ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.1 แผนงานการสาธารณสุข

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 จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรมคัด 30,000       อบต. ส านักปลัด
เป็น 0 แยกขยะ เป็น 0 ส านักตะคร้อ

2 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม
การก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมรณรงค์
 ประชาสัมพนัธ ์ควบคุมการก าจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏกิูล เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม และวสัดุอื่นๆที่จ าเปน็ในโครงการ ฯลฯ

       10,000         อบต.    
      ส านัก
ตะคร้อ

ส านักปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.2 แผนงานการเกษตร

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 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 5,000        อบต. ส านักปลัด
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกยีรติ ส านักตะคร้อ

2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลูกป่าเฉลิม-        20,000 อบต. ส านักปลัด
แห่งชาติ พระเกยีรติ และวนัต้นไม้แห่งชาติ ส านักตะคร้อ

3 รักษาป่ามเหศักข์ สักสยามินทร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกจิกรรม 10,000       อบต. ส านักปลัด
ป่ามเหศักข์ สักสยามินทร์ ส านักตะคร้อ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



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 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราช เพื่อจ่ายเป็นค่าดูและและบ ารุงรักษา 10,000       อบต. ส านักปลัด
ด าริ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควบคุม ส านักตะคร้อ

และลดมลพษิ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม

5 ปลูกต้นไม้เพือ่แม่เทิดพระเกียรติสมเด็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ 5,000        
อบต.

กอง

การศึกษา
พระนางสิริกิต์ิ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแม่เทิดพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้า ส านักตะคร้อ

สิริกต์ิ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



165,000     
914,200     

4,351,390  
535,000     
#REF!
105,000     
498,500     
#REF!
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1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 1. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ 
 2. ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 3. ท าให้มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงาน และการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆได้
รวดเร็วขึ้น 
 4. ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด ถูกต้อง และเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 




