
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 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.

1 โครงการทําประตูน้าํ เปดิ ปดิ ระหว่าง
สระขุนชนะกับคลอง

 จ้างเหมาทําประตูน้าํ เปดิ ปดิ ระหว่าง
สระขุนชนะกับคลอง  หมูท่ี่ 1 บา้นสํานกั
ตะคร้อ  ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา และ
ดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 1 
ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.สํานกั
ตะคร้อ หนา้ 92 ลําดับที่ 9)

     250,700  หมู ่1 บา้น
สํานกัตะคร้อ

 กองช่าง  -8-
ผด.2

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก สายทุ่งใหญ่

จ้างเหมาถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
 สายทุ่งใหญ่  หมูท่ี่ 2 บา้นหนองโพธิ์  
ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 5
 เมตร ยาว 94 เมตร หรือมีผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก ไม่นอ้ยกว่า 470 ตารางเมตร และ
ดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 1 
ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.สํานกั
ตะคร้อ หนา้ 59 ลําดับที่ 68

     269,100  หมู ่2 บา้น
หนองโพธิ์

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํภายใน
หมูบ่า้น

จ้างเหมาระบายน้าํภายในหมูบ่า้น บา้น
เทพนมิิตร  หมูท่ี่ 3 ตําบลสํานกัตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ความกว้างราง 0.30 เมตร ยาว  135 เมตร
 และดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน
 1 ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ   
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.สํานกั
ตะคร้อ หนา้ 93 ลําดับที่ 15 )

     256,600 หมู ่3 บา้นเทพ
นมิิตร

กองช่าง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยฉวีวรณ

 จา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยฉวีวรณ หมูท่ี ่ 4 บ้านหัวสระ ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา 
 ซอยฉวีวรรณ ความกว้างผิวจราจร  4.00 
เมตร  ยาว 130 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า  520 ตาราง
เมตร  และดําเนินการติดต้ังป้ายโครงการ 
จํานวน 1 ชดุ ดําเนินการตามแบบรูปรายการ (
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้า 63 ลําดับที ่86 )

     273,000 หมู ่4 บา้นหวั
สระ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง จา้งเหมากอ่สร้างงานถนนดินเสริมลูกรัง  หมูท่ี่
 5 ซอยแพรวา บ้านทํานบเทวดา ตําบลสํานัก
ตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา 
 ดําเนินการ งานถมดินคันทาง ความกว้างผิว
จราจร  4 เมตร ยาว  100 เมตร ความสูงดิน
ถม 1.00 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมี
ปริมาตรงานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 400 
ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอดัแน่น 
งานผิวจราจรลูกรัง ความกว้างผิวจราจร 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 
ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอดัแน่น 
และดําเนินการ แบบรูปรายการ  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 
51 ลําดับที ่15)

       39,000 หมู ่5 บา้น
ทํานบเทวดา

กองช่าง  -10-
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

6 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นทํานบ
เทวดา

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้นทํานบ
เทวดา หมูท่ี่  5 ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ซอยสุด
เท่ห ์ถนนหนิคลุก ความกว้างผิวจราจร  4 
เมตร ยาว 194 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตร
หนิคลุกไม่นอ้ยกว่า  116.40 ลูกบาศก์เมตร
 ซอยสดชื่น ถนนหนิคลุก ความกว้างผิว
จราจร  4 เมตร ยาว 156 เมตร ความหนา
 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 93.6 ลูกบาศก์
เมตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอัดแนน่ และ
ดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 1 
ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ  ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา้ 68 ลําดับที่ 120 )

     233,000 หมู ่5 บา้น
ทํานบเทวดา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ บา้นชุมชนพัฒนา

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วัดธรรมจักษุ  บา้นชุมชนพัฒนา
 หมูท่ี่ 6 ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  ความกว้าง
ผิวจราจร  5 เมตร ยาว 323 เมตร ความ
หนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือ
มีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 242.25 
ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอัด
แนน่ และดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จํานวน 1 ชุด ดําเนนิการตามแบบรูป
รายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หนา้ 69 ลําดับที่ 125 )

     268,000 หมู ่6 บา้น
ชุมชนพัฒนา

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายปัม้น้าํมันถึงหนา้วัดโนนสมบรูณ์

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายปัม้น้าํมันถึงหนา้วัดโนนสมบรูณ์  หมูท่ี่ 
7  บา้นโนนสมบรูณ์ ตําบลสํานกัตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ความกว้างผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 125
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  500 ตารางเมตร  
และดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 
1 ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ ( 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา้ 52 ลําดับที่ 21 )

     263,000 หมู ่7 บา้นโนน
สมบรูณ์

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว หมูท่ี่  8 
บา้นหนองโพธิ์เหนอื ตําบลสํานกัตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
ความกว้างผิวจราจร  4.00 เมตร  ยาว 125
 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  500 ตารางเมตร  
และดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 
1 ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา้ 53 ลําดับที่ 28 )

     263,000 หมู ่8 บา้น
หนองโพธิ์เหนอื

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกสายหนองไอ้
เขียว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุก สายหนองไอ้
เขียว หมูท่ี่  9 บา้นวังกะทะ ตําบลสํานกั
ตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  ถนนหนิคลุก ความกว้างผิว
จราจร  4 เมตร ยาว 405 เมตร ความหนา
 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมี
ปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 243 ลูกบาศก์
เมตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอัดแนน่ และ
ดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 1 
ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา้ 85 ลําดับที่ 224 )

     269,000 หมู ่9 บา้นวัง
กะทะ

กองช่าง
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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.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยบา้นอภชิาต ชินขุนทด ถึงบา้นนาย
ศักด์ิดา

จา้งเหมากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที ่ 10 บ้านศิลาทอง ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา  ซอย
บ้านอภิชาต ชนิขนุทด ถงึบ้านนายศักด์ิดา 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร 
 4.00 เมตร  ยาว 162 เมตร ความหนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ทีค่อนกรีตไม่น้อยกว่า  648 
ตารางเมตร  และดําเนินการติดต้ังป้าย
โครงการ จํานวน 1 ชดุ ดําเนินการตามแบบ
รูปรายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หน้า 75 ลําดับที ่160 )

     337,000 หมู ่10 บา้น
ศิลาทอง

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 
หมูท่ี่ 11 บา้นวังกะทะเหนอื

จา้งเหมากอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยตาวิง 2 หมูท่ี่
 11 บ้านวังกะทะเหนือ  ตําบลสํานักตะคร้อ 
อําเภอเทพารักษ์ จงัหวัดนครราชสีมา งานถม
ดินคันทาง ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร ยาว 
1,080 เมตร ความสูงดินถม 0.50 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินถมคันทางไม่น้อยกว่า 2,160 
ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอดัแน่น 
งานผิวจราจรลูกรัง ความกว้างผิวจราจร 4.00 
เมตร ยาว 1,080 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
 หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 648 
ลูกบาศกเ์มตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอดัแน่น 
และดําเนินการติดต้ังป้ายโครงการ จํานวน 1 
ชดุ ดําเนินการตามแบบรูปรายการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 
86 ลําดับที ่232 )

     266,000 หมู ่11 บา้นวัง
กะทะเหนอื

งบประมาณ สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก สายไร่ตาต๋ี
 ถึง นานายหร่ึม บา้นโนนทองหลาง

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหนิคลุก สายไร่ตาต๋ี 
ถึง นานายหร่ึม บา้นโนนทองหลาง หมูท่ี่ 
12 ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา  ถนนหนิคลุก ความ
กว้างผิวจราจร  5 เมตร ยาว 323 เมตร 
ความหนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) 
หรือมีปริมาตรหนิคลุกไม่นอ้ยกว่า 242.25 
ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ียแต่งและบดอัด
แนน่ และดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ 
จํานวน 1 ชุด ดําเนนิการตามแบบรูป
รายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 
2565 หนา้ 77 ลําดับที่ 169

     268,000 หมู ่12 บา้น
โนนทองหลาง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยทองสุข

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองสุข หมูท่ี่  13 บา้นถนอมเขต 
ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา  ความกว้างผิวจราจร 
 4.00 เมตร  ยาว 92 เมตร ความหนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  
368 ตารางเมตร  และดําเนนิการติดต้ังปา้ย
โครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนนิการตาม
แบบรูปรายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 - 2565 หนา้ 77 ลําดับที่ 171 )

     194,000 หมู ่13 บา้น
ถนอมเขต

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 โครงการปรับปรุงโดยเสริมหนิคลุก สาย
หนองกก

 จ้างเหมาปรับปรุงโดยเสริมหนิคลุก สาย
หนองกก หมูท่ี่  14 บา้นเทพารักษ์ ตําบล
สํานกัตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา  ความกว้างผิวจราจร  4 เมตร
 ยาว 635 เมตร ความหนา 0.10 เมตร 
(SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหนิคลุก
ไม่นอ้ยกว่า 254 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกล่ีย
แต่งและบดอัดแนน่ และดําเนนิการติดต้ัง
ปา้ยโครงการ จํานวน 1 ชุด ดําเนนิการ
ตามแบบรูปรายการ (แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 - 2565 หนา้ 81 ลําดับที่ 193 )

     267,000 หมู ่14 บา้น
เทพารักษ์

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ซอยสง่า

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสง่า  บา้นวังกะหาด หมูท่ี่ 15 ตําบล
สํานกัตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ความกว้างผิวจราจร 4 เมตร 
ยาว 125 เมตร ความหนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ยกว่า 500 ตาราง
เมตร  ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา้ 79 ลําดับที่ 183 )

     263,000 หมู ่15 บา้นวัง
กะหาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าํตะแกรง
เหล็กจากหลังบา้นยายปว้นถึงบา้นนายจิ้ม

จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้าํน้าํตะแกรง
เหล็กจากหลังบา้นยายปว้นถึงบา้นนายจิ้ม 
บา้นสํานกัตะคร้อร่วมพัฒนา  หมูท่ี่ 16 
ตําบลสํานกัตะคร้อ อําเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา ความกว้างราง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว  100 เมตร และ
ดําเนนิการติดต้ังปา้ยโครงการ จํานวน 1 
ชุด ดําเนนิการตามแบบรูปรายการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
หนา้ 96 ลําดับที่ 39 )

     270,000 หมู ่16 บา้น
สํานกัตะคร้อ
ร่วมพัฒนา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้าํ
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.

 -  -  -  -

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอาหารปลอดภยั 10,000       ในเขต สํานกัปลัด

อบต.สํานักตะคร้อ

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 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหนึง่ตําบลหนึง่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 20,000       อบต. สํานกัปลัด

ผลิตภณัฑ์ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ สํานกัตะคร้อ
2 ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา     

เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
ตามแนวทฤษฎใีหม่

       20,000 ภายในตําบล
สํานกัตะคร้อ

สํานกัปลัด

งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ที่

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

พ.ศ.2565พ.ศ.2564
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 ค่าจ้างนกัเรียนระหว่างปดิภาคเรียน เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างนกัเรียนระหว่างปดิภาค
เรียน

       20,000 อบต.สํานกั
ตะคร้อ

สํานกัปลัด

2 อบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ใหก้ับ
กลุ่ม อสม.กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น

สําหรับจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ใหก้ับ
กลุ่ม อสม.กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้น  เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม 
ค่าคู่มือการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ

     250,000         อบต.    
    สํานกัตะคร้อ

สํานกัปลัด

3 สนบัสนนุกิจกรรมวันสตรีสากลตําบล เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนบัสนนุ        15,000 อบต. สํานกัปลัด
สํานกัตะคร้อ กิจกรรมวันสตรีสากลตําบลสํานกัตะคร้อ สํานกัตะคร้อ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

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 จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสาน 120,000     วัดสํานกัตะคร้อ กอง
ประเพณีวนัลอยกระทง การศึกษา

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

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 จัดงานสืบสานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 50,000       วัดสํานกัตะคร้อ กอง
ประจําป ี2565 งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา การศึกษา

ประจําปี 2564

3 สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้าํขอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน 50,000       วัดสํานกัตะคร้อ กอง
พรผู้สูงอายุ ประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ การศึกษา

ประจําปี 2564

4 จัดงานพิธีบวงสรวงอนสุาวรีย์ ท้าวสุรนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 5,000        อําเภอเทพารักษ์ กอง
อําเภอเทพารักษ์ พิธบีวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ประจํา การศึกษา

อําเภอเทพารักษ์

5 งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของ
ชาติ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการงานพระ
ราชพิธี รัฐพิธี และวันสําคัญของชาติ 25,000       สํานกัปลัด

1) กจิกรรมเพือ่เทิดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชริาลงกรณฯ  ในหลวงรัชกาลที ่10 
( 28 กรกฎาคม 2565)                            
                  -ต่อ-

        5,000

งบประมาณที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 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.

2) กิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชิน ี( 3 มิถุนายน 2565)

        5,000

3) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2564)

        5,000

4) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระมหาภมูิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม 2564)

        5,000

5) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพีันปี
หลวง (วันแม่แหง่ชาติ 12 สิงหาคม 2565)

        5,000

6 แข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน        30,000 อบต. กอง

ฟุตซอลของเด็กและเยาชน สํานกัตะคร้อ การศึกษา

7 แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน 200,000     อบต. กอง
กีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจําปี 2565 สํานกัตะคร้อ การศึกษา

8 แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน 15,000       อบต. กอง
อบต.สํานกัตะคร้อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สํานักตะคร้อ สํานกัตะคร้อ การศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

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 จัดงานวันเด็กแหง่ชาติ ประจําป ี2565 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 50,000       อบต. กอง
วนัเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2565 สํานกัตะคร้อ การศึกษา

2 หนนูอ้ยนกัปฏบิติัธรรม เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการหนูน้อยนัก 5,000        อบต. กอง
ปฏบิัติธรรม ของ อบต.สํานักตะคร้อ สํานกัตะคร้อ การศึกษา

3 ทัศนศึกษานอกสถานที่ของเด็กศูนย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษานอกสถานที่ 20,000       กอง
พัฒนาเด็กเล็ก ของพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

4 อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเสริม (นม) ให้กับเด็ก 1,081,800   อบต. กอง
ในเขตตําบลสํานักตะคร้อ ดังนี้ สํานกัตะคร้อ การศึกษา
 - รร.บ้านสํานักตะคร้อ
 - รร.บ้านหนองโพธิ์
 - รร.บ้านทํานบเทวดา
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 28,250       อบต. กอง
(ค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สํานกัตะคร้อ การศึกษา

 - ค่าหนงัสือเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ป ี 5,000       
                    -ต่อ-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



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

 เฉพาะเด็ก3 –5ปี 
 - อุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200บาท/ป ี 5,000       
เฉพาะเด็ก 3 –5ปี 
 - ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อัตราคนละ 300 7,500       
 บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5ปี 

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 10,750       
 430บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5ปี 

6 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อจา่ยเป็นค่าสนับสนุนค่าส่ือการเรียนการสอน  85,000       อบต. กอง
(สนบัสนนุค่าส่ือการเรียนการสอน) วัสดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก    สํานกัตะคร้อ การศึกษา

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร-
ตําบลสํานักตะคร้อ คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี   

เป็นเงิน  85,000  บาท  จํานวนเด็ก 
ตามข้อมูล ณ วนัที่ 10 มิถุนายน 2564 

7 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนบัสนนุอาหารกลางวัน 257,250     อบต. กอง
(สนบัสนนุอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สํานกัตะคร้อ  สํานกัตะคร้อ การศึกษา

คนละ 21  บาท จํานวน 245 วนั

8 ผลิตส่ือด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตส่ือ 5,000        อบต. กอง
ด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สํานกัตะคร้อ การศึกษา

9 อุดหนนุโรงเรียนในเขตตําบลสํานกัตะคร้อ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั 2,163,000   อบต. กอง
โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนกัเรียน ดังนี้ สํานกัตะคร้อ การศึกษา

 - รร.บ้านสํานักตะคร้อ
 - รร.บ้านหนองโพธิ์
 - รร.บ้านทํานบเทวดา

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่

ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
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 รณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลือดออก เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโคงการรณรงค์ป้องกัน 80,000       อบต. สํานกัปลัด
ไข้เลือดออก สํานกัตะคร้อ

2 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษ
สุนขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้านอ้งนางเธอ ฯลฯ เช่น ค่าวัคซีน ค่าทํา
หมัน และอื่น ฯลฯ

       76,000 ภายในตําบล สํานกัปลัด

3 เสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อ
ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ปอ้งกันแก้ไขปญัหาเอดส์และการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพื่อ
ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ปอ้งกันแก้ไขปญัหาเอดส์และการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น เช่น ค่าเอกสารส่ิงพิมพ์ ค่า
จัดทําเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

       20,000 อบต.สํานกั
ตะคร้อ

สํานกัปลัด

4 พระราชดําริด้านสาธารณสุข เพื่อจ่ายตามโครงการพระราชดําริด้านการ      320,000 อบต. สํานกัปลัด
สาธารณสุข สํานกัตะคร้อ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองที่นา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

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 เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือตามโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

9,620,000   อบต.สํานกั
ตะคร้อ

สํานกัปลัด

2 เบีย้ยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือตามโครงการ
สนบัสนนุการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ใหแ้ก่คนพิการหรือ เพื่อจ่ายเบีย้ยังชีพคน
พิการ

2,500,000   อบต.สํานกั
ตะคร้อ

สํานกัปลัด

3 เบีย้ยังชีพผู้ปว่ยโรคเอดส์ เพื่อจ่ายผู้ปว่ยโรคเอดส์ 18,000       อบต.สํานกั
ตะคร้อ

สํานกัปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 จัดเวทีประชาคมตําบล สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 5,000         อบต. สํานกัปลัด
ประชุมเวทีประชาคมตําบลในโอกาส ต่าง ๆ สํานกัตะคร้อ

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธ-ิ สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 450,000     อบต. สํานกัปลัด
ภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหนา้ที่ อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธ-ิ สํานกัตะคร้อ
องค์การบริหารส่วนตําบล และผู้นําชุมชน ภาพของผู้บริหาร

3 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 15,000       อบต. สํานกัปลัด
ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธภิาพการ สํานกัตะคร้อ

ทํางานของคณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภา อบต.ตะคร้อ

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางาน สําหรับจ่ายค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิ 15,000       อบต. สํานกัปลัด
ของบคุลากรท้องถิ่น อบต.สํานกัตะคร้อ ภาพการทํางานของบุคลากรท้องถิน่ สํานกัตะคร้อ

5 โครงการเลือกต้ัง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 250,000     อบต. สํานกัปลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สํานกัตะคร้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

6 วันท้องถิ่นไทย เพื่อจ่ายตามโครงการวนัท้องถิน่ไทย 3,500        อบต. สันกัปลัด
วนัที่ 18 มีนาคม ของทุกปี สํานกัตะคร้อ

7 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบคุลากร- เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม 15,000       วัดสํานกัตะคร้อ สํานกัปลัด
ท้องถิ่น จริยธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 สร้างสรรค์งานประติมากรรมประจําท้องถิ่น เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ่า่ยตามโครงการสร้างสรรค์ 55,000       อบต. สันกัปลัด
งานประติมากรรมประจําท้องถิ่น สํานกัตะคร้อ

9 ออกบริการการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ เพือ่จา่ยตามโครงการออกบริการการจดั 5,000        อบต. กองคลัง
เกบ็ภาษีเคล่ือนที ่ค่าเขยีนป้ายประชาสัมพันธ์ สํานกัตะคร้อ
ให้ความรู้ความเขา้ใจในการเสียภาษี

10 ปรับภมูิทัศนบ์ริเวณอาคารสํานกังาน เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 20,000       อบต. สํานกัปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล สํานกัตะคร้อ

สํานักตะคร้อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 รวมพลังเยาวชนทํางานบริการสังคมและ เพื่อจ่ายตามโครงการรวมพลังเยาวชน 20,000       อบต. สํานกัปลัด
เดินต้านยาเสพติด เนือ่งในวันต่อต้าน ทํางานบริการสังคมและเดินต้านยา สํานกัตะคร้อ
ยาเสพติด เสพติด เนื่องในวนัต่อต้านยาเสพติด

2 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดใน
ครอบครัว และสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในครอบครัว และสถานศึกษา 
เช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม,ป้ายโครงการ ค่าวทิยากร
 ค่าวสัดุทีใ่ช้ในการอบรม

       20,000         อบต.    
    สํานกัตะคร้อ

สํานกัปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
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 การรณรงค์เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา เพื่อจ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อ 30,000       อบต. สํานกัปลัด
อุบติัเหตุทางถนน ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ สํานกัตะคร้อ

ทางถนน

2 ด่านชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการด่านชุมชน 5,000        ภายในตําบล สํานกัปลัด
สํานกัตะคร้อ

3 อบรมปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม 10,000       อบต. สํานกัปลัด
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต สํานกัตะคร้อ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
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 อบรมการปอ้งกันไฟปา่และระบบดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกัน 20,000       อบต. สํานกัปลัด
ไฟป่าและระบบดับเพลิง สํานกัตะคร้อ

2 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนป้องกันและ 20,000       อบต. สํานกัปลัด
บรรเทาสาธารณภยั สํานกัตะคร้อ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
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 จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมคัด 30,000       อบต. สํานกัปลัด
เปน็ 0 แยกขยะ เป็น 0 สํานกัตะคร้อ

2 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม
การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล

เพือ่จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในโครงการกจิกรรม
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุมการกําจดัขยะ
มูลฝอยและส่ิงปฏิกลู เชน่ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม และวัสดุอื่นๆทีจ่ําเป็นใน
โครงการ ฯลฯ

       10,000         อบต.    
      สํานกั
ตะคร้อ

สํานกัปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
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 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม 5,000        อบต. สํานกัปลัด
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สํานกัตะคร้อ

2 ปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลูกป่าเฉลิม-        20,000 อบต. สํานกัปลัด
แหง่ชาติ พระเกียรติ และวนัต้นไม้แห่งชาติ สํานกัตะคร้อ

3 รักษาปา่มเหศักข์ สักสยามินทร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 10,000       อบต. สํานกัปลัด
ป่ามเหศักข์ สักสยามินทร์ สํานกัตะคร้อ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ

พ.ศ.2565

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองนา่อยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสํานกัตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนรัุกษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.2 แผนงานการเกษตร
พ.ศ.2565

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 อนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งจากพระราช เพื่อจ่ายเป็นค่าดูและและบํารุงรักษา 10,000       อบต. สํานกัปลัด
ดําริ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ควบคุม สํานกัตะคร้อ

และลดมลพิษ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
สถานที่

ด าเนินการ
หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ.2564
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