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ส่วนที่  1 
บทน า 

----------------------------------- 
1.1 บทน า 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามหมวด  5  ข้อ  26  การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ
ตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้  (1)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
รวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  ข้อ 12  “แผนการ
ด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิน่”   

                     ภายใต้ระเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ขึ้น  เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านัก
ตะคร้อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและ
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  โดยการจัดท าแผนการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบล
ส านักตะคร้อ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มีวัตถุประสงค์ดังนี้   

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

ส าหรับแผนการด าเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด ในพ้ืนทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ทั้งหมดที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 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 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการ
ด าเนินงานโดยมีขั้นตอน   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 
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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 าแนกรายละเ อียดต่าง ๆได้
รวดเร็วขึ้น 
 4. ท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด ถูกต้อง และเป็นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ 



ผด.1

ยุทธศาสตร/์แนวทาง
 จ านวน

โครงการที่
ด าเนินการ

 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทัง้หมด

 จ านวน

งบประมาณ

รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ ยุทธศาสาตร์ที ่1 ยุทธศาสาตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
18 25.00                4,728,480        20.41

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 18                  25.00                4,728,480        20.41              
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่ยกระดับเศรษฐกิจการ
ท่องเทีย่ว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่1 ยุททศาสตร์โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ -                 -                   -                 -                 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 -                    -                   -                    -                    

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ
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ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการ
 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทัง้หมด

 จ านวน

งบประมาณ

รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 3 การพัฒนาดา้นเศรษกิจ

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 1.39                 10,000            0.04

3.2 แผนงานการเกษตร 2 2.78                 40,000            0.17

รวมยุทธศาสตร์ที ่3 3                   4.17                 50,000            0.22               
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพือ่สังคมคุณภาพสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 4 การพัฒนาดา้นสังคม

4.1 แผนงานการบริหารงานทัว่ไป 2 2.78                 35,000            0.15

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 11.11                600,000          2.59

4.3 แผนงานการศึกษา 10 13.89                3,940,900        17.01

4.4 แผนงานสาธารณสุข 4 5.56                 496,000          2.14
4.5 แผนงานงบกลาง 3 4.17                 12,342,000      53.27

รวมยุทธศาสตร์ที ่4 27                  37.50                17,413,900      75.16              
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ยุทธศาสตร/์แนวทาง จ านวนโครงการ
 คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทัง้หมด

 จ านวน

งบประมาณ

รอ้ยละของ

งบประมาณทั้งหมด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.ยทุธศาสตร์พฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวัดนครราชสีมา ที ่8 ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองทีดี่

5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 10 13.89                666,500          2.88

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 2.78                 40,000            0.17

5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3 4.17                 45,000            0.19

5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2 2.78                 40,000            0.17

รวมยุทธศาสตร์ที ่5 17                  23.61                791,500          3.42               

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

6.1 แผนงานการสาธารณสุข 2 2.78                 130,000          0.56

6.2 แผนงานการเกษตร 5 6.94                 55,000            0.24

รวมยุทธศาสตร์ที ่6 7                   10                    185,000          1                   
รวมทัง้หมด 6 ยุทธศาสตร์ 72                  100                  23,168,880      100                
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ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2 สง่เสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจการท่องเทีย่ว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  1 ยุทธศาสาตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 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 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า้
ภายในหมูบ่า้น
ส้านกัตะคร้อ จาก
บา้นเลขที่ 30/1 
หมูท่ี่ 1 บา้นส้านกั
ตะคร้อ  ถึง 
บา้นเลขที่ 242

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า้ภายในหมูบ่า้น
ส้านกัตะคร้อ จากบา้นเลขที่ 30/1 หมูท่ี่ 1 บา้น
ส้านกัตะคร้อ  ถึง บา้นเลขที่ 242 หมูท่ี่ 1 บา้น
ส้านกัตะคร้อ  ต้าบลส้านกัตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์
 จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างราง 0.30 เมตร  
ยาว  210 เมตร และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ
 จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบมาตรฐานราง
ระบายน้า้คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ฝาคอนกรีต
เสริมเหล็ก ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 
2570  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส้านกั
ตะคร้อ หนา้ 87 ล้าดับที่ 4)

   394,000     หมู ่1     
บา้นส้านกัตะคร้อ

 กองช่าง

ผด.2
บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุกต่อ
จากปา่ดอนโบสถ์
ถึงนานางประจิม 
ยิ่งจันทึก

จ้างเหมาถนนหนิคลุกต่อจากปา่ดอนโบสถ์ถึงนา
นางประจิม ยิ่งจันทึก  บา้นหนองโพธิ์ หมูท่ี่ 2  
ต้าบลส้านกัตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 150 
ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอัดแนน่  
พร้อมวางท่อระบายน้า้ Ø 0.60 เมตร จุดละ 6  
ท่อน จ้านวน 2 จุด รวม 12 ท่อน และติดต้ังปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูป
รายการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส้านกัตะคร้อ หนา้
 40 ล้าดับท่ี 7)

   200,800  หมูท่ี่ 2 บา้น
หนองโพธิ์

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยวีรโชติ 
บา้นเทพนมิิตร  
หมูท่ี่ 3

 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวีร
โชติ บา้นเทพนมิิตร  หมูท่ี่ 3  ต้าบลส้านกัตะคร้อ 
อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ความกว้าง
ผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  400 
ตารางเมตร  และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูปรายการ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
หนา้ 41 ล้าดับท่ี 9)

234,900 หมูท่ี่ 3 บา้น
เทพนมิิตร

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทวา

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทวา
 หมูท่ี่  4 บา้นหวัสระ ต้าบลส้านกัตะคร้อ อ้าเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ซอยเทวา ความ
กว้างผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 93 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  
372 ตารางเมตร  และด้าเนนิการติดต้ังปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูป
รายการ ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 - 2570 หนา้ 48 ล้าดับที่ 39)

   219,000  หมูท่ี่ 4 บา้นหวั
สระ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยแพรวา

 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
แพรวา บา้นท้านบเทวดา หมูท่ี่ 5 ต้าบลส้านกั
ตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ความกว้างผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 100 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า  400 ตารางเมตร  และด้าเนนิการติดต้ังปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูป
รายการ ( ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566
 - 2570 หนา้ 53 ล้าดับที่ 60)

   234,900 หมูท่ี่ 5 บา้น
ท้านบเทวดา

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุกสาย
ชุมชนพัฒนา ถึง 
วัดธรรมจักษุ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุกสายชุมชนพัฒนา ถึง
 วัดธรรมจักษุ  บา้นชุมชนพัฒนา หมูท่ี่ 6 ต้าบล
ส้านกัตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
  ความกว้างผิวจราจร  5 เมตร ยาว 300 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่
นอ้ยกว่า 225 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่งและ
บดอัดแนน่ และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูปรายการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนา้ 56 
ล้าดับท่ี 75)

   283,000 หมูท่ี่ 6 บา้น
ชุมชนพัฒนา

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเทิดไทย

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทิด
ไทย บา้นโนนสมบรูณ์ หมูท่ี่ 7   ต้าบลส้านกัตะคร้อ
 อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ความกว้าง
ผิวจราจร  3.00 เมตร  ยาว 92 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  276 
ตารางเมตร  และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูปรายการ ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนา้ 61 
ล้าดับท่ี 96)

   165,000 หมูท่ี่ 7 บา้นโนน
สมบรูณ์

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2565

 -10-



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

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก สาย
ลานศรีวิพัฒน ์หมูท่ี่
 8 ไปถึงถนนโคก
หนองไอ้คง

 จา้งเหมากอ่สร้างถนนหินคลุก สายลานศรีวิพัฒน์ หมู่
ที ่8 ไปถงึถนนโคกหนองไอค้ง หมูท่ี ่9 วังกะทะ บ้าน
หนองโพธิ์เหนือ หมูท่ี ่8 ต้าบลส้านักตะคร้อ อ้าเภอ
เทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา  ถนนหินคลุกชว่งที ่1 
ความกว้างผิวจราจร  4 เมตร ยาว 100 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
60 ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอดัแน่น ถนน
หินคลุกชว่งที ่2 ความกว้างผิวจราจร  4 เมตร ยาว 
297 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 178.20 ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่ง
และบดอดัแน่นและด้าเนินการติดต้ังป้ายโครงการ 
จ้านวน 1 ชดุ ด้าเนินการตามแบบรูปรายการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 83 
ล้าดับที ่186)

   299,400 หมูท่ี่  8 บา้น
หนองโพธิ์เหนอื

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก สาย
ไร่นางสาวสุวดีแยก
จากหนองไอ้เขียว

 จา้งเหมากอ่สร้างถนนหินคลุก สายไร่นางสาวสุวดี
แยกจากหนองไอเ้ขยีว บ้านวังกะทะ หมูท่ี ่9 ต้าบล
ส้านักตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา  
ถนนหินคลุก ความกว้างผิวจราจร  4 เมตร ยาว 200 
เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 120 ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอดั
แน่น และด้าเนินการติดต้ังป้ายโครงการ จ้านวน 1 ชดุ
 ด้าเนินการตามแบบรูปรายการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 65 ล้าดับที ่115)

   152,300 หมูท่ี่ 9 บา้นวัง
กะทะ

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก สาย
นาตาเจือ ถึงนาง
แดง

โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายนาตาเจือ ถึง
นางแดง  บา้นศิลาทอง หมูท่ี่ 10 ต้ังไว้ 301,700.- 
บาท  จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุก สายนาตาเจือ
 ถึงนางแดง  บา้นศิลาทอง หมูท่ี่ 10 ต้าบลส้านกั
ตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ถนนหนิคลุก ความกว้างผิวจราจร  4 เมตร ยาว 
400 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ีย
แต่งและบดอัดแนน่ และด้าเนนิการติดต้ังปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูป
รายการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
หนา้ 66 ล้าดับท่ี 121)

   301,700  หมูท่ี่ 10 บา้น
ศิลาทอง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สาย
บา้นวังกระทะเหนอื
 ถึง โกรกผ้ึง บา้น
วังกระทะเหนอื

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายบา้นวังกระทะเหนอื ถึง โกรกผ้ึง 
บา้นวังกระทะเหนอื หมูท่ี่ 11 ต้าบลส้านกัตะคร้อ 
อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง
ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 105 เมตร หรือผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่นอ้ยกว่า 420 ตารางเมตร
 และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ชุด 
ด้าเนนิการตามแบบรูปรายการ ((แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนา้ 70 ล้าดับที่ 137)

   278,400 หมูท่ี่  11 บา้น
วังกระทะเหนอื

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก สาย
นาตาอวล ถึงนาครู
ส้าคัญ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุก สายนาตาอวล ถึง
นาครูส้าคัญ บา้นโนนทองหลาง หมูท่ี่ 12 ต้าบล
ส้านกัตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
  ถนนหนิคลุก ความกว้างผิวจราจร  4 เมตร ยาว 
435 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 261 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ีย
แต่งและบดอัดแนน่ และด้าเนนิการติดต้ังปา้ย
โครงการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูป
รายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
หนา้ 70 ล้าดับท่ี 137)

   327,800  หมูท่ี่ 12   บา้น
โนนทองหลาง

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยนายสุ
ชาติ

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนาย
สุชาติ หมูท่ี่ 13 บา้นถนอมเขต ต้าบลส้านกัตะคร้อ
 อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ความกว้าง
ผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 57 เมตร ความหนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  228 
ตารางเมตร  และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบรูปรายการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หนา้ 73 
ล้าดับท่ี 148)

   134,500 หมูท่ี่ 13 บา้น
ถนอมเขต

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 วางท่อระบบ
ประปาภายใน
หมูบ่า้น หมูท่ี่ 13

จา้งเหมาวางท่อระบบประปาภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่13
 บ้านถนอมเขต ต้าบลส้านักตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ 
จงัหวัดนครราชสีมา  วางท่อประปา พีวีซี Ø  2 นิว้ ชั้น
 8.5  จ้านวน 266 ท่อน และด้าเนินการติดต้ังป้าย
โครงการ จ้านวน 1 ชดุ ด้าเนินการตามแบบรูป
รายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า
 96 ล้าดับที ่20)

   133,080 หมูท่ี่ 13 บา้น
ถนอมเขต

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนหนิคลุก สาย
หนองเกตุ หมูท่ี่ 14

จา้งเหมากอ่สร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ หมูท่ี ่14
 บ้านเทพารักษ์ ต้าบลส้านักตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ 
จงัหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 5  เมตร 
ยาว 300 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่ง
และบดอดัแน่น และด้าเนินการติดต้ังป้ายโครงการ 
จ้านวน 1 ชดุ ด้าเนินการตามแบบรูปรายการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 หน้า 73 
ล้าดับที ่151)

   283,000  หมูท่ี่ 14  บา้น
เทพารักษ์

16 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเรณู 1 บา้นวัง
กะหาด

จา้งเหมากอ่สร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยเรณู 1 บ้านวังกะหาด หมูท่ี ่15 ต้าบลส้านัก
ตะคร้อ อ้าเภอเทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา ความ
กว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 170 เมตร ความหนา 
0.05 เมตร หรือมีพืน้ทีถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร  ด้าเนินการตามแบบ
รูปรายการ  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 
หน้า 77 ล้าดับที ่168 )

   308,700 หมูท่ี่ 15 บา้นวัง
กะหาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้า้
ภายในหมูบ่า้น
ส้านกัตะคร้อร่วม
พัฒนา ช่วงที่ 1

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้า้ภายในหมูบ่า้น
ส้านกัตะคร้อร่วมพัฒนา ช่วงที่ 1 หมูท่ี่ 16 บา้น
นางเทือง พิขุนทด ถึงศูนย์สาธิตการตลาด หมูท่ี่ 16
 บา้นส้านกัตะคร้อร่วมพัฒนา  ต้าบลส้านกัตะคร้อ
 อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ความกว้าง
ราง 0.30 เมตร  ยาว  92 เมตร และด้าเนนิการ
ติดต้ังปา้ยโครงการ จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตาม
แบบมาตรฐานรางระบายน้า้คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 - 2570 หนา้ 90 ล้าดับที่ 26)

   287,000  หมูท่ี่ 16  บา้น
ส้านกัตะคร้อ
ร่วมพัฒนา

18 โครงการก่อสร้าง
หอ้งน้า้ เพื่อใช้
ส้าหรับอ้านวย
ความสะดวกใหแ้ก่
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการและ
บคุลากร อบต.

จ้างก่อสร้างหอ้งน้า้ท่ีท้าการองค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้านกัตะคร้อ  อ้าเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา และด้าเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จ้านวน 1 ชุด ด้าเนนิการตามแบบก่อสร้างหอ้งน้า้
ประชาชน เลขที่ 5-58 ของกรมที่ดิน  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส้านกัตะคร้อ หนา้
 141 ล้าดับท่ี 2)

   491,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือยกระดบัเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1 ยุททศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  2 การพัฒนาแหล่งน้ า
แผนงานการเกษตร งานสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.1 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.

 -  -  -  -

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  3 การพัฒนาดา้นเศรษกิจ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

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 อาหารปลอดภยั เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น น้า้ยา
ตรวจสอบอาหาร เอกสาร ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน็ต้น  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 131 
ล้าดับท่ี 6)

    10,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

พ.ศ.2566
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2565

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดบัดา้นการเกษตร และเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง

หน่วย
ด าเนินการ
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ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.2 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 จัดกิจกรรม
ส่งเสริมหนึง่ต้าบล
หนึง่ผลิตภณัฑ์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมหนึง่ต้าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์  เช่น  ค่าจัด
สถานท่ี  เคร่ืองขยายเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ของขวัญของรางวัล  และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ 
ฯลฯ เปน็ต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 112 ล้าดับที่ 2)

    20,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 ส่งเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่  ในต้าบลส้านกัตะคร้อ  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
 ค่าวัสดุก่อสร้าง  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ค่าปา้ย
โครงการ  และวัสดุอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในโครงการ ฯลฯ 
เปน็ต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 113 ล้าดับที่ 11)

    20,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  4 การพัฒนาดา้นสังคม
    4.1 แผนงานบริหารทั่วไป

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 ค่าจ้างนกัเรียน
ระหว่างปดิภาค
เรียน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างนกัเรียนระหว่างปดิภาคเรียน   
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 
หนา้ 133 ล้าดับท่ี 4)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 สนบัสนนุกิจกรรม
วันสตรีสากลต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนนุ
กิจกรรมวันสตรีสากลต้าบลส้านกัตะคร้อเช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าคู่มือ
การฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน็
ต้น ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หนา้ 133 ล้าดับท่ี 5)

    15,000         อบต.      
  ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชมุชน เมอืง และการยกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที่  4 การพัฒนาดา้นสังคม
    4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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 จัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง  ประจ้าปงีบประมาณ  2566 
เช่น  ค่าปา้ยไวนลิ   ปา้ยโฟม  ค่าวัสดุ  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา จ้างเหมาจัดท้าเคร่ืองบวงสรวง
ขอขมาพระแม่คงคาพร้อมพราหมณ์ท้าพิธี   ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน และผู้ร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม  อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
 ค่าใช้จ่ายจัดเตรียมสถานที่   ค่าเช่า ค่าบ้ารุง ค่า
เช่าอุปกรณ์รวมค่าติดต้ังและร้ือถอน เช่น เคร่ือง
เสียง เวที ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีจ้าเปน็และเกี่ยวข้อง ฯลฯ    สามัคคี (ตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา้ 128)

   150,000 วัดส้านกัตะคร้อ กอง
การศึกษา

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ โครงการ/กิจกรรม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชมุชน เมอืง และการยกระดบัการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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2 จัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเ่ทียน
พรรษา ประจ้าป ี
2566

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีแหเ่ทียนพรรษา ประจ้าป ี2566  เช่น  
ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์ ปา้ยโครงการ ค่าจ้างรถ
เคร่ืองเสียงแหน่้าขบวน  ค่าจ้างเหมาแต่งหนา้
นางร้าและนางเทียนพร้อมชุดแต่งกาย   ค่าวัสดุ   
 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงาน และผู้ร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
จัดเตรียมรถแหเ่ทียน  ค่าจัดเตรียมสถานที่จัดงาน 
ค่าเช่า ค่าบ้ารุง ค่าเช่าอุปกรณ์รวมค่าติดต้ังและร้ือ
ถอน เช่น เคร่ืองเสียง เวที ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเปน็และ
เกี่ยวข้อง  สามัคคี (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2566-2570 หนา้ 129

    50,000 วัดส้านกัตะคร้อ กอง
การศึกษา

3 สืบสานประเพณี
สงกรานต์และรด
น้า้ขอพรผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และรดน้า้ขอพรผู้สูงอายุ  
ประจ้าป ี2566 เช่น  ค่าปา้ยประชาสัมพันธ์
โครงการ  ค่าวัสดุ  ค่าดอกไม้ประดับแสตน  
ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงาน  และผู้ร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่าย
จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม                           
             -ต่อ-

    50,000 วัดส้านกัตะคร้อ กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
งบประมาณ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ค่าเช่า ค่าบ้ารุง ค่าเช่าอุปกรณ์รวมค่าติดต้ังและร้ือ
ถอน เช่น เคร่ืองเสียง เวที ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเปน็และ
สามัคคี (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564) (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 128)

4 จัดงานพิธี
บวงสรวงอนสุาวรีย์
 ท้าวสุรนารีอ้าเภอ
เทพารักษ์

เพือ่จา่ยเป็นเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการจดังานพิธี
บวงสรวงอนุสาวรีย ์ท้าวสุรนารี ประจ้าอ้าเภอ
เทพารักษ์   เชน่  ค่าป้าย  ค่าเคร่ืองบวงสรวง   ค่า
วัสดุอปุกรณ์ในการแสดงวีรกรรม    ค่าใชจ้า่ยในพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเ่ชญิมาร่วมงาน และผู้ร่วม
ประกอบกจิกรรมตามวัตถปุระสงค์ ได้แก ่อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม  อาหารและเคร่ืองด่ืมทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์ 
 ค่าใชจ้า่ยจดัสถานที ่ ได้แกส่ถานทีจ่ดังาน ค่าเชา่ ค่า
บ้ารุง ค่าเชา่อปุกรณ์รวมค่าติดต้ังและร้ือถอน เชน่ 
เคร่ืองเสียง เวที ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีจ่้าเป็นและเกี่ยวขอ้ง ฯลฯ สามัคคี 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  การจดักจิกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกฬีาและการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564)   (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 128)

    25,000 อ้าเภอเทพารักษ์ กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 -21-



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

5 งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี และวันส้าคัญ
ของชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพระราชพิธี 
รัฐพิธี และวันส้าคัญของชาติ 30,000    ส้านกัปลัด

1) กิจกรรมเพือ่เฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 28 กรกฎาคม 2566) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570 หน้า 130 ล้าดับที่
 13)

      5,000

2) กิจกรรมเพือ่เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ( 3 มิถุนายน 
2566)  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 
หน้า 129 ล้าดับที ่12)

      5,000

3)กิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ
บพิตร (13 ตุลาคม 2565) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2566-2570 หน้า 129 ล้าดับที ่9 )

      5,000

4) กิจกรรมวนัคล้ายวนัพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรม
นาถบพิตร  (5 ธนัวาคม 2564  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 128 ล้าดับที ่6)

      5,000

5) กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
(วนัแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2565) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หน้า 130 ล้าดับที ่
14)

      5,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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6)กิจกรรมการถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่5 (วนัที ่23 ตุลาคม)  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หน้า 129
 ล้าดับที ่10)

      5,000

6 แข่งขันฟุตซอลเด็ก
และเยาวชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันฟุตซอ
ลของเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ ประจ้าป ี2566 เช่น  ค่า
ปา้ยไวนลิ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่า
ดอกไม้ประดับสแตนและโต๊ะกลาง  ค่าจัดท้าสนาม
กีฬา ค่าของรางวัล ค่าจัดท้าเกียรติบตัร 
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเคร่ืองเสียง  
ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและและเคร่ืองด่ืม  
และอื่นๆท่ีจ้าเปน็ ฯลฯ  สามัคคี (ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2564)   (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 130)

    30,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

7 แข่งขันกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติด

พื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนต้าบลส้านกัตะคร้อ  
ประจ้าป ี2566 เช่น จ้างเหมาเต้นท์  เปน็ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน  ค่าจัดท้าสนามกีฬา 
เงินรางวัล                              -ต่อ-

   250,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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 ค่าของรางวัล ค่าจัดท้าเกียรติบตัร ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินและพิธีกร  ค่าเคร่ืองเสียงประจ้า
สนาม  ค่าอาหารกลางวัน  อาหารว่างและและ
เคร่ืองด่ืม จ้างเหมาการแสดงพิธีเปดิ ค่าดอกไม้
ประดับสแตนและโต๊ะกลาง  ค่าจ้างเหมาวง
ดุริยางค์พิธีเปดิ  และอื่นๆที่จ้าเปน็ในการจัดการ
แข่งขัน   เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการออกก้าลังกาย 
 การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และความ
สามัคคี (ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบกิค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ

8 แข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาสี
สัมพันธ ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้านักตะคร้อ ประจ้าปี 2566 เช่น  ค่าป้ายไว
นิล  ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ค่าดอกไม้
ประดับสแตนและโต๊ะกลาง  ค่าจัดท้าสนามกีฬา ค่า
ของรางวลั ค่าจัดท้าเกียรติบัตร ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าเคร่ืองเสียง  ค่าอาหารกลางวนั  
อาหารวา่งและและเคร่ืองด่ืม  และอื่นๆที่จ้าเป็น 
ฯลฯ  สามัคคี (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดกิจกรรม
สาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2564)  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2566-2570 หน้า 130)

    15,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
    4.3 แผนงานการศึกษา

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 จัดงานวันเด็ก
แหง่ชาติ ประจ้าป ี
2566

เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  ประจ้าปี 2566  ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้านักตะคร้อ   เชน่ การจา้งเหมาเคร่ืองเสียง  
ค่าเวที  ค่าป้ายไวนิล  ค่าเต้นท์  ค่าวัสดุจดัเตรียมตาม
ฐานเรียนรู้และกจิกรรมต่างๆ ค่าดอกไม้ประดับสแตน
และโต๊ะกลาง   ค่าจา้งเหมาการแสดงของเด็กบนเวที 
ค่าของขวัญ  ของรางวัลส้าหรับเด็กๆทีร่่วมกจิกรรม  
และอื่นๆทีจ่้าเป็น  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หน้า 123)

    50,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

2 หนนูอ้ยนกัปฏบิติั
ธรรม

เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยตามโครงการหนูน้อยนักปฏิบัติ
ธรรม ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้านักตะคร้อ ประจ้าปี 2566 เชน่  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าวัสดุโครงการ    ค่าใชจ้า่ย
ในพิธีทางศาสนา   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  
อาหารและเคร่ืองด่ืมทีไ่ม่มีแอลกอฮอล์     สามัคคี 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใชจ้า่ยในการจดังาน  การจดักจิกรรมสาธารณะ
การส่งเสริมกฬีาและการแขง่ขนักฬีาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564)   (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้า 128)

5,000      กอง
การศึกษา

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 ทัศนศึกษานอก
สถานที่ของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ ค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ เช่น ค่าปา้ยไวนลิ 
วัสดุ การจ้างเหมาพาหนะ ค่าอาหารกลางวัน 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวิทยากร เปน็ต้นฯลฯ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 
หนา้ 123)

    20,000 กอง
การศึกษา

4 อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเสริม (นม) ใหก้ับเด็ก 1,149,600  อบต. กอง
ในเขตต้าบลส้านกัตะคร้อ ดังนี้ ส้านกัตะคร้อ การศึกษา
 - รร.บา้นส้านกัตะคร้อ
 - รร.บา้นหนองโพธิ์
 - รร.บา้นท้านบเทวดา
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5 เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส้าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)  ดังนี ้                      
     

    22,600 กอง
การศึกษา

ค่าหนงัสือเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ป ี เฉพาะ
เด็ก3 –5ป ี  จ้านวน 4,000 บาท

อุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ป ี เฉพาะ
เด็ก3 –5ป ี  จ้านวน 4,000 บาท
ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อัตราคนละ 300บาท/ป ี   
เฉพาะเด็ก3 –5ป ี   จ้านวน 6,000 บาท

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430บาท/ป ี
เฉพาะเด็ก3 –5ป ี   จ้านวน 8,600 บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จัดการศึกษา
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
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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 สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา
(สนบัสนนุค่าส่ือ
การเรียนการสอน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุค่าส่ือการเรียนการสอน  
วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกั
ตะคร้อ   คนๆ ละ 1,700  บาท/ป ี  เปน็เงิน  
102,000  บาท  (จ้านวนเด็กตามข้อมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2565 )   (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2566-2570 หนา้ 123)

   102,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

7 สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 
(สนบัสนนุอาหาร
กลางวัน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ส้านกัตะคร้อ   คนละ 21 บาท  
จ้านวน  245 วัน  เปน็เงิน  308,700  บาท  (อิง
ข้อมูลจ้านวนเด็กตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 
2565 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 124)

   308,700 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

8 ผลิตส่ือด้วยมือ ของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตส่ือด้วยมือ
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ผลิตส่ือ ได้แก่  ค่ากระดาษ กรรไกร  กาว ค่า
วิทยากรใหค้วามรู้จัดท้าส่ือ  ค่าปา้ย  อาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้  125)

      5,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 อุ่นไอรักอ้อมกอดแม่ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอุ่นไอรักอ้อม
กอดแม่ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เปน็ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  การด้าเนนิกิจกรรมตามโครงการ  ค่าปา้ย
  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และอื่นๆ  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้  126)

    10,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

10 อุดหนนุอาหาร
กลางวันใหแ้ก่
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต้าบลส้านกั
ตะคร้อ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวันโรงเรียน
ในพื้นที่ต้าบลส้านกัตะคร้อ  ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนชั้น 
อนบุาล  ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปท่ีี 6 ในสังกัดส้านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)   จ้านวน
   3  แหง่   ดังนี้
        - โรงเรียนบา้นหนองโพธิ์      
        - โรงเรียนบา้นส้านกัตะคร้อ  
          - โรงเรียนบา้นท้านบเทวดา    
ตามโครงการอาหารกลางวันส้าหรับเด็กนกัเรียน
ต้ังแต่อนบุาล ชั้นประถมศึกษาปทีี1่ ถึง
ประถมศึกษาปท่ีี 6   คนละ 21 บาท   จ้านวน  
200 วัน  เปน็เงิน   2,268,000  บาท   (ตามข้อมูล
 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา้ 125)

  2,268,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

กอง
การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

4.4 แผนงานสาธารณสุข

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 รณรงค์ปอ้งกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิงานโครงการ
รณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก  เช่น โรค
ไข้เลือดออกในเขตต้าบลเปน็ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น 
น้า้ยาเคมี น้า้มันโซล่า เบนซิน ทรายอะเบท  
กระดาษ ปากกา ค่าตอบแทน และอื่น ๆ ที่จ้าเปน็
ในการรณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อต่าง ๆ เปน็ต้น 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
หนา้ 131 ล้าดับท่ี 1)

    80,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน
ศาสตราจารย ์ดร.
สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจา้ฟ้าจฬุา
ภรณ์ วลัยลักษณ์ 
อคัรราชกมุารี กรม
พระศรีสวางควัฒน 
วรขตัติยราชนารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ ฯลฯ 
เช่น ค่าวัคซีน ค่าท้าหมัน และอื่น ฯลฯ  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 131
 ล้าดับท่ี 2)

    76,000 ภายในต้าบล ส้านกัปลัด

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

หน่วย
ด าเนินการ

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เสริมสร้าง 
สมรรถนะการ
ประสานงานเพื่อ
ระดมทรัพยากร
ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์ปอ้งกัน
แก้ไขปญัหาเอดส์
และการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง 
สมรรถนะการประสานงานเพื่อระดมทรัพยากร
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ปอ้งกันแก้ไขปญัหาเอดส์
และการต้ังครรภใ์นกลุ่มวัยรุ่น เช่น ค่าเอกสาร
ส่ิงพิมพ์ ค่าจัดท้าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ เปน็ต้น  
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 
หนา้ 132 ล้าดับท่ี 8)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

4 เพื่ออุดหนนุใหแ้ก่คณะกรรมการหมูบ่า้น ตาม
โครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุข แยกเปน็

   320,000
ส้านกัปลัด

1.คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี่ 1 จ้านวน 
20,000.-บาท ตามโครงการ 
(1)โครงการปลูกและแปรรูปสมุนไทรในครัวเรือน 
จ้านวนเงิน 6,300.-บาท 
(2)โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภยัไข้เลือดออก 
จ้านวนเงิน 6,600.-บาท 
(3)โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย “ขยับกาย 
สบายชีวา”บา้นส้านกัตะคร้อ จ้านวน 7,100.-บาท 
                           -ต่อ-

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

เงินอุดหนนุส้าหรับ
การด้าเนนิงานตาม
แนวทางโครงการ
ตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข
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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.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่2 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการสร้างแรงจูงใจใหม่เพือ่สตรีไทยต้านภัยมะเร็ง
ปากมดลูก และมะเร็งเต้านม จ้านวนเงิน 6,300.-บาท 
(2)โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จ้านวน
 5,150.-บาท 
(3)โครงการสมุนไพรเพือ่สุขภาพด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
จ้านวน 8,550.-บาท

3.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่3 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ  
(1)โครงการ ณรงค์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
6,600.-บาท 
(2)โครงการส่งเสริมการออกก้าลังกาย “ขยับกาย สบาย
ชีวา”บ้านเทพนิมิต จ้านวน 7,100.-บาท 
(3)โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม จ้านวน 6,300.-บาท

4.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่4 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการอบรมป้องกันโรคพยาธใิบไม้และมะเร็งท่อน้้าดี
 จ้านวน 7,350.-บาท 
(2)โครงการครัวเรือนร่วมใจแปรรูปน้้าสมุนไพรไทยเพือ่
สุขภาพ จ้านวน 7,520.-บาท 
(3)โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
5,130.-บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่5 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
8,445.-บาท 
(2)โครงการครัวเรือนร่วมใจใช้สมุนไพรไทย จ้านวน 6,755 
(3)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม จ้านวน 4,800.-บาท

6.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่6 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก จ้านวน 
5,245.-บาท 
(2)โครงการสตรีไทยต้านภัยมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เต้านม  7,350.-บาท 
(3)โครงการแปรรูปน้้าด่ืมสมุนไพรเพือ่สุขภาพ จ้านวน 
7,405.-บาท

7.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่7 จ้านวน 20,000.-บาท
ตามโครงการ 
(1)โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก จ้านวน 5,150.-
บาท 
(2)โครงการการใช้สมุนไพรในครัวเรือนรักษาสุขภาพ 
จ้านวน 8,550.-บาท 
(3)โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม และมะเร็ง
ปากมดลูก จ้านวน 6,300.-บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่8 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
8,445.-บาท 
(2)โครงการครัวเรือนร่วมใจใช้สมุนไพรไทย จ้านวน 
6,755.-บาท
(3)โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เต้านม จ้านวน 4,800.-บาท

9.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่9 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
จ้านวน 5,150.-บาท 
(2)โครงการสมุนไพรเพือ่สุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จ้านวน 8,550.-บาท 
(3)โครงการสตรีร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม และมะเร็ง
ปากมดลูก จ้านวน 6,300.-บาท 

10.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่10 จ้านวน 20,000.-บาท
 ตามโครงการ 
(1)โครงการศิลาทองร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
5,150.-บาท 
(2)โครงการอบรมสตรีไทยรู้ภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต้านม จ้านวน 6,300.-บาท 
(3)โครงการเรียนรู้สมุนไพรในครัวเรือนเพือ่รักษาสุขภาพ 
จ้านวน 8,550.-บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

 -33-



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

11.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่11 จ้านวน 20,000.-บาท
 ตามโครงการ 
(1)โครงการหมอหมู่บ้านร่วมใจ ป้องกันโรคภัยให้ประชาชน
 จ้านวน 10,000.-บาท 
(2)โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
5,000.-บาท 
(3)โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
จ้านวน  5,000.-บาท

12.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่12 จ้านวน 20,000.-บาท
 ตามโครงการ 
(1)โครงการ รณรงค์ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
5,150.-บาท 
(2)โครงการ ใช้สมุนไพรรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ชาวบ้าน จ้านวน 8,550.-บาท 
(3)โครงการสตรีไทยรู้ภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 จ้านวน 6,300.-บาท

13.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่13 จ้านวน 20,000.-บาท
 ตามโครงการ 
(1)โครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
8,445.-บาท 
(2)โครงการน้้าด่ืมสมุนไพรไทยเพือ่สุขภาพ จ้านวน 
6,755.-บาท 
(3)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้ายภัย
มะเร็งเต้านม จ้านวน 4,800.-บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที1่4 จ้านวน 20,000.-บาท 
ตามโครงการ 
(1)โครงการรณรงค์ร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก จ้านวน 
5,880.-บาท 
(2)โครงการอบรมคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง
เต้านม จ้านวน  5,550.-บาท 
(3)โครงการแปรรูปสมุนไพรเพือ่สุขภาพ จ้านวน 8,570.-
บาท

15.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่15 จ้านวน 20,000.-บาท
 ตามโครงการ 
(1)โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ้านวน 
5,150.-บาท 
(2)โครงการการใช้สมุนไพรในครัวเรือนรักษาสุขภาพ 
จ้านวน 8,550.-บาท 
(3)โครงการสตรีไทยรู้ภัยมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้า
นม จ้านวน 6,300.-บาท 

16.คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที ่16 จ้านวน 20,000.-บาท
 ตามโครงการ 
(1)โครงการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
จ้านวน 6,690.-บาท 
(2)โครงการสมุนไพรพืน้บ้านกับการรักษาโรค จ้านวน 
7,010.-บาท
(3)โครงการสตรีไทยรู้ภัยมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้า
นม จ้านวน 6,300.-บาท 

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 4 การพัฒนาด้านสังคม
4.5 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 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือตามโครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเบีย้ยัง
ชีพผู้สูงอายุ

9,924,000  อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือตามโครงการสนบัสนนุ
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่คนพิการ
หรือ เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพคนพิการ

2,400,000  อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยโรค
เอดส์

เพื่อจ่ายผู้ปว่ยโรคเอดส์ 18,000    อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566สถานที่
ด าเนินการ
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
   5.1 แผนงานการบริหารทัว่ไป  

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 จัดเวทีประชาคม
หมูบ่า้น/ต้าบล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเวที
ประชาคมต้าบลในโอกาสต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อ
แนวนโยบายของจังหวัด รัฐบาล  และตามอ้านาจ
หนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล เช่น การจัด
ประชุมประชาคมต้าบลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น, การจัดประชุมประชาคมต้าบลเพื่อ
ด้าเนนิการแก้ไขปญัหายาเสพติด, การจัดประชุม
ประชาคมต้าบลเพื่อรับฟังความคิดเหน็
ข้อเสนอแนะจากประชาชน  เปน็ต้น  เปน็ค่าเคร่ือง
เขียนแบบพิมพ,์ค่าจัดสถานที่เคร่ืองเสียง,ค่าอาหาร
และเคร่ืองด่ืม ฯลฯ  เปน็ต้น ทุกรายการสามารถ
ถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 136 ล้าดับที่ 2 )

      5,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมืองและการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือสังคมคุณภาพสูง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
พ.ศ.2565หน่วย

ด าเนินการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม

พ.ศ.2566
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 อบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ท้างานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล ผู้น้า
ชุมชน พนักงาน
ส่วนต้าบลและ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศักยภาพการท้างานของคณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล ผู้น้าชุมชน 
พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้าง เช่น 
ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าคู่มือ
การฝึกอบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่เกีย่วข้อง ฯลฯเป็นต้น
 ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2566-2570 หน้า 137 
ล้าดับที่ 10)

   500,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

3 อบรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ
การท้างานของ
คณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลส้านักตะคร้อ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพการท้างานของคณะผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านัก
ตะคร้อ  เช่น ค่าตอบแทนวทิยากร ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าคู่มือการฝึกอบรม ค่าวสัดุอุปกรณ์ที่
เกีย่วข้อง ฯลฯ เป็นต้น ทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ได้ตามที่จ่ายจริง    (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน่   
พ.ศ.2566-2570 หน้า 137 ล้าดับที่ 9)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 อบรมเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพการ
ท้างานของ
พนกังานส่วนต้าบล
และพนกังานจ้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท้างานของ
พนกังานส่วนต้าบล และพนกังานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าคู่มือการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน็ต้น ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 137 
ล้าดับท่ี 7)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

5 จัดการเลือกต้ัง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯใน
กรณีต้าแหนง่ว่าง
หรือเลือกต้ังใหม่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบล,นายกองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์การเลือกต้ัง 
ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าฝึกอบรม 
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าอื่นๆที่จ้าเปน็ ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 126
 ล้าดับท่ี 4)

    50,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

6 กิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย 
18  มีนาคม ของทุกป ีจ้านวน 1 คร้ัง เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ค่า
ยานพาหนะ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม เปน็ต้น (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 137 ล้าดับที่ 5)

      3,500 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

สันกัปลัด

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
ที่

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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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 อบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ 
พนกังานส่วนต้าบล
และพนกังานจ้าง

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนกังานส่วนต้าบลและพนกังานจ้าง 
 จ้านวน 1 คร้ัง เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ฯลฯ เปน็ต้น  ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 หนา้ 137
 ล้าดับท่ี 6)

    20,000 วัดส้านกัตะคร้อ ส้านกัปลัด

8 สร้างสรรค์งาน
ประติมากรรม
ประจ้าท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมประจ้าท้องถิ่น  เช่นค่าปา้ยโครงการ
 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและจ้าเปน็ในโครงการ 
ฯลฯ เปน็ต้น ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่
จ่ายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 138 ล้าดับที่ 8)

    23,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

9 ออกบริการการ
จัดเก็บภาษีเคล่ือนท่ี

พื่อจ่ายเปน็  ค่าใช้จ่ายในการออกบริการจัดเก็บ
ภาษีเคล่ือนที่   ค่าเขียนปา้ยประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีของประชาชนใน
ท้องที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดท้าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เปน็ต้น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2566
 - 2570    หนา้ 138)

      5,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ 
หมูท่ี่ 1-16

กองคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 ปรับภมูิทัศน์
บริเวณอาคาร
ส้านกังาน  อบต.
ส้านกัตะคร้อ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับภมูิทัศนร์อบ
ส้านกังานองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ 
เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ และค่าวัสดุ
อื่นๆที่จ้าเปน็ในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 126 
ล้าดับท่ี 8)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที ่9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ส านักตะคร้อ   ยุทธศาสาตร์ที ่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี
    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 รวมพลังเยาวชน
ท้างานบริการ
สังคมและเดิน
รณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด เนือ่งในวัน
ต่อต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการรวมพลังเยาวชน
ท้างานบริการสังคมและเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด เนือ่งในวันต่อต้านยาเสพติด   เช่น ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม  ปา้ยโครงการฯ,ค่ารถประชาสัมพันธ์  
ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 134 ล้าดับที่ 6)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดใน
ครอบครัว และ
สถานศึกษา

จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดในครอบครัว และสถานศึกษา เช่น 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม,ปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร ค่า
วัสดุท่ีใช้ในการอบรม ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 134 ล้าดับที่ 8)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

ที่

งบประมาณ

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

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 รณรงค์เพื่อปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหา
อุบติัเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาล

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์เพื่อ
ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทางถนน ในช่วง
เทศกาลปใีหม่,เทศกาลสงกรานต์  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าปา้ย 
ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 140 ล้าดับที่ 10)

    30,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 ด่านชุมชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการด่านชุมชน เช่นค่า
วัสดุ เอกสารส่ิงพิมพ์  ค่าตอบแทน ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืมค่าจัดสถานท่ี ฯลฯ เปน็ต้น  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 139 
ล้าดับท่ี 1)

      5,000 ภายในต้าบล ส้านกัปลัด

3 อบรมปอ้งกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริต  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าคู่มือการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เปน็ต้น ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง  (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 140 
ล้าดับท่ี 7)

    10,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566หน่วย
ด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั

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 จัดอบรมการ
ปอ้งกันไฟปา่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมการ
ปอ้งกันไฟปา่   เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการและวัสดุอื่น ฯลฯ ที่
จ้าเปน็ในกิจกรรมฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
ตามท่ีจ่ายจริง (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 141 ล้าดับที่ 14)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 ฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั เช่น ค่าเคร่ืองแต่งกาย  
อาหาร  เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 พ.ศ.2566-2570 หนา้ 139 ล้าดับที่ 5)

    20,000 อบต.ส้านกั
ตะคร้อ

ส้านกัปลัด

พ.ศ.2566
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ.2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.1 แผนงานการสาธารณสุข

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 ขยะเปน็ศูนย์ (0) 
Zero Waste

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมคัดแยก
ขยะ ประจ้าป ี2566  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม ค่าปา้ยโครงการและวัสดุอื่นๆ ที่จ้าเปน็
ในกิจกรรมฯ ฯลฯ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้
ตามท่ีจ่ายจริง  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2566-2570 หนา้ 143 ล้าดับที่ 1)

    30,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 ปอ้งกันและเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19)
หรือโรคอุบติัใหม่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
หรือโรคอุบติัใหม่ เช่น ค่าปา้ยโครงการ ค่าวิทยากร
 ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ถุงยังชีพ และค่าวัสดุอื่นๆที่
จ้าเปน็ในโครงการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หนา้ 132 ล้าดับที่ 7)

   100,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

พ.ศ.2566หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.2 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 ส่งเสริมรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  เช่น  ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยโครงการ  และวัสดุอื่นๆ ที่
จ้าเปน็ในโครงการ ฯลฯ เปน็ต้น (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 142 
ล้าดับท่ี 3)

      5,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

2 ปลูกปา่เฉลิมพระ
เกียรติและวัน
ต้นไม้แหง่ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกปา่เฉลิมพระ
เกียรติและวันต้นไม้แหง่ชาติ  เช่น  ค่าอาหาร
เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ยโครงการ  และวัสดุอื่นๆ ที่
จ้าเปน็ในโครงการ  เปน็ต้น  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.2566-2570 หนา้ 142 
ล้าดับท่ี 2)

    20,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

3 กิจกรรมรักษาปา่
มเหสักข์ - สักสยา
มินทร์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรักษาปา่มเหสักข์
 - สักสยามินทร์  เช่น ค่าจ้างเหมารถเกรดเกล่ีย
ปรับพื้นที่ ค่าดูแล บ้ารุง รักษาสภาพปา่มเหสักข์ - 
สักสยามินทร์  ปา้ยโครงการ และวัสดุอื่นๆ ที่
จ้าเปน็ในกิจกรรมฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 พ.ศ.2566-2570 หนา้ 142 ล้าดับที่ 4)

    10,000 หมูท่ี่ 4 ส้านกัปลัด

พ.ศ.2566พ.ศ.2565ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลส้านกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.2 แผนงานการเกษตร
พ.ศ.2566

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

4 อนรัุกษ์พันธุกรรม
พืชอันเนือ่งจาก
พระราชด้าริ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าดูแลและบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควบคุมและ
ลดมลพิษ เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมตามโครงการ 
อนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด้าริ  
ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2566-2570 
หนา้ 142 ล้าดับท่ี 5)

    10,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

5 ก้าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้า้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการการก้าจัดวัชพืช
ในแหล่งน้า้ เช่น  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ค่าปา้ย
โครงการ  และวัสดุอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในโครงการ  เปน็
ต้น  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   พ.ศ.
2566-2570 หนา้ 143 ล้าดับที่ 8)

    10,000 ภายในต้าบล
ส้านกัตะคร้อ

ส้านกัปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565

 -46-



1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 รถยนต์บรรทุกพร้อมติดต้ังครบ
ไฮโดรลิกชนิดเครนพบั พร้อมชุด
กระเช้าไฟฟา้ไฟเบอร์กลาส

จัดซ้ือรถยนต์บรรทุกเทท้ายพร้อมติดต้ังเครนไฮโดร
ลิกพร้อมชุดกระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสชนิด 6 ล้อ  
1  คัน ต้ังใว ้2,500,000.-  บาท เพื่อจัดซ้ือรถยนต์
บรรทุกเทท้ายพร้อมติดต้ังเครนไฮโดรลิกพร้อมชุด
กระเช้าไฟฟ้าไฟเบอร์กลาสชนิด 6 ล้อ ปรากกฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 - 2570 หน้า 152 ล าดับที่ 4)

   2,500,000 อบต.ส านักตะคร้อ กองช่าง

2,500,000  

ผด.2/1
บัญชคุีรภณัฑ์/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

องค์การบรหิารส่วนต าบลส านักตะครอ้ อ าเภอเทพารกัษ์ จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ สถานที่ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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