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ส่วนที่ 1
บทนา
----------------------------------1.1 บทนา
เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินงาน ตาม
หมวด 5 ข้อ 26 การจัดทาแผนการดาเนินงานให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แล้ ว จั ด ท าร่ า งแผนการด าเนิ น งาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่ว
กัน และต้ องปิ ดประกาศไว้ อ ย่ า งน้ อ ยสามสิ บวั น และระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 12 “แผนการดาเนินงานให้
จัดทาให้ แล้วเสร็ จภายในสามสิบ วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ ายเพิ่ มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดาเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของ
ผู้บริหารท้องถิน่ ”
ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ดาเนิ นการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น
และใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตาบลสานัก
ตะคร้อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและ
การจาแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทาแผนการดาเนินงาน องค์การบริหารส่วนตาบล
สานักตะคร้อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
สาหรับแผนการดาเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นทีข่ ององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 แผนการดาเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทาให้แนวทางดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ มีความ
ชัดเจนในการปฏิบั ติมากขึ้ น มีก ารประสานและบูรณาการการทางานกับหน่ ว ยงานและการจาแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผล
เมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น
/1.3 ขั้นตอน…

-21.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนดาเนินงาน
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนินงานโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการดาเนินการ
ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. คณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
3. คณะกรรมการสนั บสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
4. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่ นพิจารนาร่างแผนการดาเนิ นงาน แล้ว เสนอผู้บริห าร
ท้องถิ่นเพื่อความเห็นชอบ
5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดาเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการดาเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนปฏิบัติการภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนผังการจัดทาร่างแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างแผนดาเนินงาน

พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนินงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบ
ประกาศใช้

/1.4 ประโยชน์…

ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบป่าดอน จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 2
บ้านหนองโพธิ์ ตาบลสานักตะคร้อ อาเภอ
โบสถ์
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา สายรอบป่า
ดอนโบสถ์ ถนนหินคลุก ความกว้างผิวจราจร
4 เมตร ยาว 545 เมตร ความหนา 0.15
เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 339.26 ลูกบาศก์เมตร ปรับ
เกลีย่ แต่งและบดอัดแน่น และดาเนินการ
ติดตัง้ ป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด ( ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 49 ลาดับที่ 3 )

สถานที่
ดาเนินการ
375,800 หมู่ 2 บ้าน
หนองโพธิ์

งบประมาณ

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชุมชน
พัฒนา ถึง วังอ่าง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
บ้านชุมชนพัฒนา ตาบลสานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สายชุมชนพัฒนา ถึง วังอ่าง ถนนหินคลุก
ความกว้างผิวจราจร 5 เมตร ยาว 233
เมตร ความหนา 0.15 เมตร (SIDE SLOPE
1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
179.99 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่งและ
บดอัดแน่น และดาเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ชุด (ดาเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 หน้า 52 ลาดับที่ 19 )

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโป้งเป้ง จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7
บ้านโนนสมบูรณ์ ตาบลสานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สายโป้งเป้ง ถนนหินคลุก ความกว้างผิว
จราจร 4 เมตร
-ต่อ

งบประมาณ
200,600

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หมู่ 6 บ้าน
ชุมฃนพัฒนา

259,000 หมู่ 7 บ้านโนน
สมบูรณ์

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยาว 355 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
(SIDE SLOPE 1:1) หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 211.65 ลูกบาศก์เมตร ปรับ
เกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น พร้อมวางท่อลอด
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จานวน
2 จุด จุดละ 5 ท่อน รวม 10 ท่อน พร้อม
ยาแนวท่อและดาเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ชุด (ดาเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 หน้า 72 ลาดับที่ 142 )

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกตะแบก ถึง วังมะนาว
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโพธิเ์ หนือ ตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา สายโคกตะแบก ถึง วัง
มะนาว ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีต
ไม่น้อย
-ต่อ-

201,000

หมู่ 8 บ้าน
หนองโพธิ์

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

กว่า 320 ตารางเมตร และดาเนินการ
ติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1 ชุด
(ดาเนินการตามแบบรูปรายการ) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน ( ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 53
ลาดับที่ 28 )

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนาย หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง ตาบลสานักตะคร้อ
ศักดิ์ดา
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ซอยบ้านอภิชาต ชินขุนทด ถึงบ้านนาย
ศักดิ์ดา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร
ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีต
ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร และ
ดาเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จานวน 1
ชุด (ดาเนินการตามแบบรูปรายการ) ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 75 ลาดับที่ 160 )

201,000 หมู่ 10 บ้าน
ศิลาทอง

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการก่อสร้างงานถมดินคันทาง ซอย
ไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

จ้างเหมาก่อสร้างงานถมดินคันทาง หมู่ที่
12 บ้านโนนทองหลาง ตาบลสานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ซอยไร่ยายหยิบ ถึง นาตาสิทธิ์
ดาเนินการ งานถมดินคันทาง ความกว้าง
ผิวจราจร 4 เมตร ยาว 950 เมตร ความ
สูงดินถม 0.50 เมตร (SIDE SLOPE 1:1)
หรือมีปริมาตรงานดินถมคันทางไม่น้อยกว่า
2,137.50 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่ง
และบดอัดแน่น พร้อมวางท่อลอดคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร จานวน 1 จุด จุด
ละ 5 ท่อน รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนวท่อ
และดาเนินการติดตั้งป้ายโครงการ จานวน
1 ชุด (ดาเนินการตามแบบรูปรายการ)ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
หน้า 56 ลาดับที่ 45)

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
360,100 หมู่ 12 บ้าน กองช่าง
โนนทองหลาง

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยทองสุข
หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต ตาบลสานัก
ตะคร้อ อาเภอเทพารักษ์ จังหวัด
นครราชสีมา ซอยทองสุข ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร 4.00
เมตร ยาว 80 เมตร ความหนา 0.15 เมตร
หรือมีพนื้ ทีค่ อนกรีตไม่น้อยกว่า 320
ตารางเมตร และดาเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ชุด (ดาเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 หน้า 77 ลาดับที่ 171 )

201,000

8 โครงการปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก สาย
หนองกก

151,400

จ้างเหมาปรับปรุงโดยเสริมหินคลุก หมู่ที่
14 บ้านเทพารักษ์ ตาบลสานักตะคร้อ
อาเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
สายหนองกก ถนนหินคลุก ความกว้างผิว
จราจร 4 เมตร ยาว 309 เมตร ความหนา
0.10 เมตร (SIDE SLOPE 1:1) หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
-ต่อ-

สถานที่
ดาเนินการ
หมู่ 13 บ้าน
ถนอมเขต

หม 14 บ้าน
เทพารักษ์

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองช่าง

กองช่าง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

126.69 ลูกบาศก์เมตร ปรับเกลี่ยแต่ง
และบดอัดแน่น และดาเนินการติดตั้งป้าย
โครงการ จานวน 1 ชุด (ดาเนินการตาม
แบบรูปรายการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 2565 หน้า 81 ลาดับที่ 193 )

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้า
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 อาหารปลอดภัย

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
10,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอาหารปลอดภัย

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
3) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพหนึ่งตาบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สถานที่
ดาเนินการ
-

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
สานักปลัด

ในเขต
อบต.สานักตะคร้อ

พ.ศ.2564
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
20,000
สานักปลัด
อบต.
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม่

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
20,000 ภายในตาบล สานักปลัด
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ค่าจ้างนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียนระหว่างปิดภาค
เรียน

2 อบรมศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ให้กับ สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ศึกษาดูงานเสริมสร้างความรู้ให้กับกลุ่ม อสม.
กลุ่ม อสม.กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน

งบประมาณ
20,000
250,000

กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บา้ น เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าคู่มือการฝึกอบรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

3 สนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากลตาบล
สานักตะคร้อ
4 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมวันสตรีสากลตาบลสานักตะคร้อ
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงกรรส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว

15,000
5,000

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
อบต.สานัก สานักปลัด
ตะคร้อ
อบต. สานักปลัด
สานักตะคร้อ

อบต.
สานักตะคร้อ
อบต.
สานักตะคร้อ

สานักปลัด
สานักปลัด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ประจาปี 2564
2 จัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจาปี 2564

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวนั ลอยกระทง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
งานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจาปี 2564
3 สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้าขอ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์และรดน้าขอพรผูส้ ูงอายุ
พรผู้สูงอายุ
ประจาปี 2564
4 จัดงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
พิธบี วงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี ประจา
อาเภอเทพารักษ์
อาเภอเทพารักษ์
5 งานพระราชพิธี รัฐพิธี และวันสาคัญของ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงานพระ
ชาติ
ราชพิธี รัฐพิธี และวันสาคัญของชาติ
1) กิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10
( 28 กรกฎาคม 2564)
-ต่อ-

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
150,000 วัดสานักตะคร้อ กอง
การศึกษา
50,000 วัดสานักตะคร้อ กอง
การศึกษา

งบประมาณ

50,000 วัดสานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

20,000 อาเภอเทพารักษ์

กอง
การศึกษา
สานักปลัด

5,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

สถานที่
ดาเนินการ

หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ 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) กิจกรรมเพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี ( 3 มิถุนายน 2564)

5,000

3) กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563)

5,000

4) กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม 2563)

5,000

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

5,000

6 แข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขัน
ฟุตซอลของเด็กและเยาชน

30,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

7 แข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขัน
กีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจาปี 2564

250,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

15,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

8 แข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
อบต.สานักตะคร้อ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.สานักตะคร้อ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.3 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2564

2 หนูน้อยนักปฏิบัติธรรม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการหนูน้อยนัก
ปฏิบัตธิ รรม ของ อบต.สานักตะคร้อ

5,000

3 ทัศนศึกษานอกสถานทีข่ องเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจ่ายเป็นค่าทัศนศึกษานอกสถานที่
ของพัฒนาเด็กเล็ก

30,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเสริม (นม) ให้กบั เด็ก
ในเขตตาบลสานักตะคร้อ ดังนี้
- รร.บ้านสานักตะคร้อ
- รร.บ้านหนองโพธิ์
- รร.บ้านทานบเทวดา
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
เพือ่ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
(ค่าจัดการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สาหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.)
- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี
-ต่อ-

หน่วย

ดาเนินการ ดาเนินการ
50,000
อบต.
กอง
สานักตะคร้อ การศึกษา

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2564

4 อาหารเสริม (นม)

สถานที่

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

1,082,800

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

25,990

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

4,600

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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เฉพาะเด็ก3 –5ปี
- อุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200บาท/ปี
เฉพาะเด็ก 3 –5ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300
บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ
430บาท/ปี เฉพาะเด็ก3 –5ปี

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
(สนับสนุนค่าสื่อการเรียนการสอน)

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าสือ่ การเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก

สถานที่

หน่วย

ดาเนินการ

ดาเนินการ

86,700

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

249,900

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

5,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

5,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

งบประมาณ
4,600
6,900
9,890

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตาบลสานักตะคร้อ คนๆ ละ 1,700 บาท/ปี
เป็นเงิน 86,700 บาท จานวนเด็ก
ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา
(สนับสนุนอาหารกลางวัน)

8 จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษา
ปฐมวัยของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ จ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สานักตะคร้อ
คนละ 20 บาท จานวน 245 วัน

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
9 ผลิตสื่อด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสื่อ
ด้วยมือ ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

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.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
(ปลูกผักปลอดสารพิษ)

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนา

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
2,000
ศพด.
กอง
อบต.สานักตะคร้อ การศึกษา

งบประมาณ

11 เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน (นวดแผนไทย)

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้
3,000
ศพด.
กอง
ปราชญ์ชาวบ้าน (นวดแผนไทย) ของเด็ก
อบต.สานักตะคร้อ การศึกษา
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12 ปรับปรุงฝ้าเพดาอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เพือ่ จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดาน
180,000 ศูนย์พัฒนา
กอง
เด็กเล็ก
อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
การศึกษา
กอง
13 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตาบลสานักตะคร้อ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
2,056,000
อบต.
โครงการอาหารกลางวันสาหรับเด็กนักเรียน ดังนี้
สานักตะคร้อ การศึกษา
- รร.บ้านสานักตะคร้อ
- รร.บ้านหนองโพธิ์
- รร.บ้านทานบเทวดา
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองทีน่ ่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
4.4 แผนงานสาธารณสุข
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
1 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโคงการรณรงค์ป้องกัน
80,000
อบต.
สานักปลัด
ไข้เลือดออก

สานักตะคร้อ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
89,200 ภายในตาบล สานักปลัด

งบประมาณ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกัน

สานักตะคร้อ

โรคพิษสุนัขบ้า

3 เสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพือ่
ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

เพือ่ จ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายโครงการ
เสริมสร้าง สมรรถนะการประสานงานเพือ่
ระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น เช่น ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่า
จัดทาเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ

20,000

4 พระราชดาริด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายตามโครงการพระราชดาริดา้ นการ
สาธารณสุข

320,000

อบต.สานัก
ตะคร้อ

สานักปลัด

อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดเวทีประชาคมตาบล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมเวทีประชาคมตาบลในโอกาส ต่าง ๆ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
5,000
อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบล และผู้นาชุมชน
3 อบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน
ของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.

4 เสริมสร้างประสิทธิภาพการทางาน
ของบุคลากรท้องถิ่น อบต.สานักตะคร้อ
5 โครงการเลือกตั้ง

6 วันท้องถิ่นไทย
7 อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น
8 สารวจและปรับปรุงแผนทีภ่ าษี

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างประสิทธิภาพของผูบ้ ริหาร
สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ทางานของคณะผูบ้ ริหาร และสมาชิก
สภา อบต.ตะคร้อ
สาหรับจ่ายค่าโครงการเสริมสร้างประสิทธิ
ภาพการทางานของบุคลากรท้องถิน่
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อจ่ายตามโครงการวันท้องถิน่ ไทย
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี
เพื่อจ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสารวจข้อมูล
การคัดลอกข้อมูลที่ดนิ ค่าปรับปรุงข้อมูลใน
โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทัรพย์สิน
และจัดทาฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ให้
เป็นปัจจุบัน

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
450,000
อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

15,000

อบต.
สานักตะคร้อ

สานักปลัด

15,000

อบต.
สานักตะคร้อ

สานักปลัด

450,000

อบต.
สานักตะคร้อ

สานักปลัด

3,500

อบต.
สันักปลัด
สานักตะคร้อ
15,000 วัดสานักตะคร้อ สานักปลัด
100,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กองคลัง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
55,000
อบต.
สันักปลัด
สานักตะคร้อ
5,000
อบต.
กองคลัง
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

9 สร้างสรรค์งานประติมากรรมประจาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามโครงการสร้างสรรค์
งานประติมากรรมประจาท้องถิน่
10 ออกบริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
เพื่อจ่ายตามโครงการออกบริการการจัด
เก็บภาษีเคลือ่ นที่ ค่าเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษี
11 ปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
20,000
อบต.
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ อาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักตะคร้อ
สานักตะคร้อ
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดาเนินการ ดาเนินการ 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 รวมพลังเยาวชนทางานบริการสังคมและ เพื่อจ่ายตามโครงการรวมพลังเยาวชน
20,000
อบต.
สานักปลัด
เดินต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้าน
ทางานบริการสังคมและเดินต้านยา
สานักตะคร้อ
ยาเสพติด
เสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยโครงการป้องกันและ
2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
20,000
อบต. สานักปลัด
แก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว และ
ครอบครัว และสถานศึกษา
สานักตะคร้อ
สถานศึกษา เช่น ค่าอาหารเครือ่ งดื่ม,ป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุทใี่ ช้ในการอบรม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การรณรงค์เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน
2 ด่านชุมชน

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
30,000
อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

เพื่อจ่ายจัดกิจกรรมการรณรงค์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัตเิ หตุ
ทางถนน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการด่านชุมชน

3 อบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ป้องกันและปรามปรามการทุจริต
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

1 อบรมการป้องกันไฟป่าและระบบดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกัน
ไฟป่าและระบบดับเพลิง
2 ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

5,000 ภายในตาบล
สานักตะคร้อ
10,000
อบต.
สานักตะคร้อ

สานักปลัด
สานักปลัด

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
อบต.
สานักปลัด
20,000
สานักตะคร้อ
20,000
อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานการสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ
เป็น 0
2 กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ควบคุม
การกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมคัด
แยกขยะ เป็น 0
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ควบคุมการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร
เครื่องดื่ม และวัสดุอื่นๆที่จาเป็นในโครงการ ฯลฯ

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
อบต.
สานักปลัด
30,000
สานักตะคร้อ
10,000
อบต.
สานักปลัด
สานัก
ตะคร้อ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสานักตะคร้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
2 ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้
แห่งชาติ
3 รักษาป่ามเหศักข์ สักสยามินทร์

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม
รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และวันต้นไม้แห่งชาติ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ป่ามเหศักข์ สักสยามินทร์

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
อบต.
สานักปลัด
5,000
สานักตะคร้อ
20,000
อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ
10,000
อบต.
สานักปลัด
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

4 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราช เพื่อจ่ายเป็นค่าดูและและบารุงรักษา
ดาริ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ควบคุม
และลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
5 ปลูกต้นไม้เพือ่ แม่เทิดพระเกียรติสมเด็จ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้
พระนางสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแม่เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ์ พระบรมราชชนนีพนั ปีหลวง

สถานที่
หน่วย พ.ศ.2563
พ.ศ.2564
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.
อบต.
สานักปลัด
10,000
สานักตะคร้อ

งบประมาณ

5,000

อบต.
สานักตะคร้อ

กอง
การศึกษา

165,000
914,200
4,351,390
535,000
#REF!
105,000
498,500
#REF!

-31.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการ ที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณนั้น ๆ
2. ทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. ทาให้มีการประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงาน และการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆได้
รวดเร็วขึ้น
4. ทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีความสะดวกและสามารถตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ท าให้ ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความประหยั ด ถู ก ต้ อ ง และเป็ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยฯ

