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คำนำ 
 

 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ จัดทำ
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
รายละเอียด โครงการและกิจกรรม ที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และที่ดำเนินการโดย
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม 
งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด  

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และสามารถใช้ในการควบคุมการ
ดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
แผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อีกทางหนึ่งด้วย  
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ส่วนที ่1 

บทนำ 

1.1 บทนำ     

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญ
กับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนด
นโยบาย  การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพ่ือให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บ ริการสาธารณะ
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (25๖๑ – 
๒๕๖5) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการ
กำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา    
5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับ หนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ 
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ โดยคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 25๖4 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือ
ดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนา
สี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25๖4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระขึ้น 
และเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖4 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพ่ือให้
การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างด ี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และ
กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น 
เพ่ือให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการกิจกรรม/การพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวม
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
การดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี
ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.5 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที ่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 การนำแผนปฏิบัติ กำหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๓ 
 

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

 การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม 

 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1,2,3,4,......) เพ่ือให้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความ
สอดคล้องกับการจัดทำแผนของจังหวัดและอำเภอ  จึงได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำป ีจำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่ดำเนินการใน
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่เป็น
โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเองและโครงการของหน่วยงานอื่น 

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

 ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1 บทนำ ประกอบด้วย 
1.1 บทนำ 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที ่2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 

2.1 สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม (ผด. 1)  
2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด. 2)  

 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๔ 
 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

แผนภูมิ :  แสดงข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา 
 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 

ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวันนับ 

 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 
 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน 
 

องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
หน่วยราชการ
ส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  
รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่น ๆ 

 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๕ 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น 

2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขนงพระ 
6.  สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตาม

งบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ได้อย่างถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า ๖ 
 

ส่วนที่ 2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01) 

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด หน่วยงานรับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวน
งบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ เมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้วจะต้องรวมผลทุกครั้ง พร้อมทั้งรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย  

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100%) 

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02) 

แบบ ผด. 02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
 



แบบ ผด. 01

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละของ จ ำนวน คิดเป็นร้อยละของ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร โครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณท้ังหมด รับผิดชอบหลัก

    1.1 แผนงานการเกษตร 2 1.83 30,000 0.07 ส านักงานปลัดฯ
รวม 2 1.83 30,000 0.07

    2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26 23.85 14,234,000 32.31 กองช่าง
รวม 26 23.85 14,234,000 32.31

    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 8.26 7,500 0.02 ส านักงานปลัดฯ
    3.2 แผนงานการศึกษา 18 16.51 7,401,280 16.80 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 9 8.26 1,045,000 2.37 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 5.50 70,000 0.16 ส านักงานปลัดฯ
    3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 2.75 80,000 0.18 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รวม 45 41.28 8,603,780 19.53

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

บัญชีสรุปโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2564

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

************************************

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                    หน้า 7



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ หน่วยงำน
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ ของงบประมำณ รับผิดชอบหลัก

    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 7.34 85,000 0.19 ส านักงานปลัดฯ/กองคลัง
    6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.92 5,000 0.01 ส านักงานปลัดฯ/งานปัองกันฯ
    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.75 30,000 0.07 กองช่าง
    6.4 แผนงานงบกลาง 10 9.17 20,871,615 47.38 ส านักงานปลัดฯ

รวม 22 20.18 20,991,615 47.65

    7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 3.67 75,000 0.17 ส านักงานปลัดฯ
    7.2 แผนงานการเกษตร 7 6.42 70,000 0.16 งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 11 10.09 145,000 0.33

    8.1 แผนงานสาธารณสุข 2 1.83 40,000 0.09 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    8.2 แผนงานการเกษตร 1 0.92 10,000 0.02 งานส่งเสริมการเกษตร

รวม 3 2.75 50,000 0.11
รวมท้ังส้ิน 109 100 44,054,395 100

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 8 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงย่ังยืน

ยุทธศำสตร์/แผนงำน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 7 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

บัญชีสรุปโครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                    หน้า 8

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
************************************



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราช ด าริ
ฯ (ฐานทรัพยากร)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี การจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ

อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ

30,000

แบบ ผด. 02

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ
      1.1 แผนงานการเกษตร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                          หน้า 9

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงกำร พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ 2564

2 10,000เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างแนวคิด
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง

โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมำณท้ังส้ิน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 1 
บ้านขนงพระเหนือ
(คุ้มฟาร์มโชคชัย)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
 ยาว 600 ม. หนา 0.15 เมตร  
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.30 เมตร 

1,521,300 หมู่ท่ี 1    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 10 บ้านตะเคียนทอง 
(ซอยบ้านนายมานพ – 
ซอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 318 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,272 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร

1,577,200 หมู่ท่ี 10    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                                หน้า 10



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 10 บ้านตะเคียนทอง 
(ซอยบ้านนายเอก)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 18 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 ม. ช่วงท่ี 2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 264 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,056 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร ช่วงท่ี 3 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
300 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ
 0.20 ม. 

672,300 หมู่ท่ี 10    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 11

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 10 บ้านตะเคียนทอง 
(ซอยบ้านพวงมาลัย)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 218 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,090 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร

548,400 หมู่ท่ี 10   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 12 บ้านผาสุข  
(ซอยขนงพระแลนด์)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 358 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,432 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร

717,300 หมู่ท่ี 12   
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 12 บ้านผาสุข (ซอย
บ้านนายอ านวย – บ้าน
หลังโบสถ์)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิว จราจร/ไม่น้อยกว่า 
340 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร

169,800 หมู่ท่ี 12 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 12

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 14 บ้านป่ินทอง 
(บริเวณซอยเมษา)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,540 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.50 เมตร

771,600 หมู่ท่ี 14 
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอย
ศาลเจ้าพ่อ บริเวณบ้าน
นายอ้ึง อินสุข)  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
145 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.10 เมตร

7,100 หมู่ท่ี 2    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 13

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 2 บ้านขนงพระใต้ 
(บริเวณหน้าบ้านนายโม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงท่ี 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม.
 หนา 0.15 ม.หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 1,750 ตรม. ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.50 ม. ช่วงท่ี 2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง  3.00 ม. ยาว 140 เมตร 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/
ไม่น้อยกว่า 420 ตรม. ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 ม.

1,103,800 หมู่ท่ี 2    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี
 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอย
ข้างวัดแก่งกลางดง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
501 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

247,400 หมู่ท่ี 3    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 14

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอย
ป้าสน)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 462 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,848 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 

924,000 หมู่ท่ี 3    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 3 บ้านบุกระเฉด  (ซอย
บ้านนายอุดม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
472 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร

236,000 หมู่ท่ี 3    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 4 บ้านคลองหินลาด
(ซอยข้างร้านค้า ส.อบต.
เสริม)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 
เมตรหรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 342 ตารางเมตร

169,000 หมู่ท่ี 4    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 15

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบ ผด. 02

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 5 บ้านขนงพระกลาง 
(ซอยบ้านเจ๊ต๋ิม หนองครก)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร

270,500 หมู่ท่ี 5    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 5 บ้านขนงพระกลาง 
(บริเวณซอยบ้านนาย
วิโรจน์)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,350 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
 

668,300 หมู่ท่ี 5    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 5 บ้านขนงพระกลาง 
(บริเวณบ้านนายสันติ 
มอมขุนทด)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
140 ตารางเมตร

67,700 หมู่ท่ี 5    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 16

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 6 บ้านซับสวอง (ซอย
ผู้ช่วยบ ารุง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 105 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 420 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร 

210,100 หมู่ท่ี 6    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 6 บ้านซับสวอง (ซอย
นายสมหวัง)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
504 ตารางเมตร

242,700 หมู่ท่ี 6    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 7 บ้านประดู่บาก (ซอย
แรนโชว์)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,260 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร

623,800 หมู่ท่ี 7    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 17

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 8 บ้านหนองตะกู (ซอย
ข้างวัดหนองตะกู) 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
930 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร

483,500 หมู่ท่ี 8    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างห้อง
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบล
ขนงพระ

ก่อสร้างห้องปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร 
พร้อมติดต้ังเคร่ือง ปรับอากาศและ
ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

350,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง

22 โครงการซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 บ้านโบนันซ่า 

ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
ขนาด 8 x 24 เมตร พร้อมติดต้ัง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและ
ป้ายโครงการ รายละเอียดรูปแบบ
และรายการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ

400,000 หมู่ท่ี 11    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 18

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

23 โครงการซ่อมสร้างถนน  
ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต โดยวิธีPavement 
in Place Recycling หมู่
ท่ี 4 
บ้านคลองหินลาด 
(บริเวณบ้านคลองหินลาด
เช่ือมต าบลหนองสาหร่าย)

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
 คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.05 เมตร

493,200 หมู่ท่ี 4    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

24 โครงการติดต้ังฝาตะแกรง
เหล็กปิดรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณคุ้มร่วมใจ ซอย
นายประภาส 

ติดต้ังฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ า 
ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จ านวน
 266 แผ่น

 

300,000 หมู่ท่ี 7    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 19

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

25 โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ท่ี 13 
บ้านประดู่งาม (บริเวณ
ซอยหมู่บ้านประดู่งาม)

เสริมผิจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก
คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 624 เมตร  หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อย
กว่า 3,120 ตารางเมตร

1,030,200 หมู่ท่ี 13    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

26 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่
ท่ี 9 
บ้านเขาจันทน์หอม (ซอย
ชินพันธ์ุสร้างสรรค์ – 
สามแยกบ้านคุณยายชาย
เขา) 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รวมพ้ืนท่ีผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,240 ตารางเมตร

428,800 หมู่ท่ี 9    
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

14,234,000งบประมำณท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                              หน้า 20

      2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการจัดต้ังศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันและลดความสูญเสียจาก
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีอาจเกิดข้ึน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

2 โครงการจัดต้ังศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือเป็น
การป้องกันและลดความสูญเสียจาก
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนท่ีอาจเกิดข้ึน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

P

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                            หน้า 21



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 โครงการเด็กดับเพลิง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเด็กดับเพลิง เช่น ฝึกอบรม
เด็กนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในเขตต าบล
ขนงพระ เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐาน
เบ้ืองต้นในการเข้าระงับเหตุป้องกัน
อัคคีภัยเบ้ืองต้นและเพ่ือป้องกันการ
เกิดอัคคีภัยในครอบครัว

10,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

4 โครงการต้ังด่านชุมชน
ช่วง 7 วันอันตราย ลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการต้ังด่านชุมชนช่วง 7 วัน
อันตราย ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ต าบลขนงพระในช่วง 7 วันอันตราย 
เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

P

5 โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรอาสาสมัคร
ท้องถ่ินป้องกันไฟป่า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครท้องถ่ินป้องกันไฟป่า เช่น
 จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
จัดท าแนวกันไฟและอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

10,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

ปีงบประมำณ 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

โครงกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 22

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการฟ้ืนฟูและ
ช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ
และผู้ประสบสาธารณ
ภัยอ่ืน ๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
พิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอ่ืนๆ 
ท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการ
ด ารงชีพ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย7 โครงการอบรมทบทวน

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น จัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ความสามารถให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

5,000 อบต.ขนงพระ
 หรือหน่วยจัด

ฝึกอบรม

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

8 โครงการอบรมและ
พัฒนาการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการฝึกอบรมพัฒนาการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.)/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ี ผู้น า
ชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ

10,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 23



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการป้องกัน
ภัยจากธรรมชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัยจากธรรมชาติ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและอพยพ
เม่ือเกิดสาธารณภัยท่ีรุนแรง ให้กับ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ/ผู้น าชุมชน/
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนใน
ต าบลขนงพระ

10,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
ป้องกันภัย

ฝ่ายพลเรือน
และระงับ
อัคคีภัย

75,000งบประมำณท้ังส้ิน

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
      3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

โครงกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 24

ปีงบประมำณ 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือการด าเนินชีวิตท่ีดีข้ึนของ
เยาวชน พนักงานเจ้าหน้าท่ี ผู้บริหาร
 สมาชิกสภาต าบล และประชาชน
ท่ัวไป

30,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน จัด
กิจกรรม จัดต้ังกลุ่มกิจกรรม ด้าน
การศึกษาภายในต าบลขนงพระ 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

30,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา 

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนต าบล
ขนงพระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลขนงพระ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 
กิจกรรมนักส ารวจส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมศิลปะและหัตถกรรม 
กิจกรรมด้านบริการสังคมและ
อาสาสมัคร กิจกรรมด้านวรรณกรรม
 กิจกรรมท่องเท่ียวและทัศนศึกษา 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงานพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

5,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
นักเรียน ผู้ปกครองและครู ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ขนงพระ

5,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

5 โครงการวันส าคัญของ
ชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการวันส าคัญของชาติ เช่น 
กิจกรรมวันไหว้ครู งานวันเด็กแห่งชาติ
 วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 
รวมท้ังวันส าคัญ ของชาติอ่ืน ๆ ท่ี
รัฐบาลก าหนดข้ึนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ และโรงเรียนในเขต 
อบต.ขนงพระ

10,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 27



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดีเด่น

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 
เช่น กิจกรรมพัฒนากล้ามเน้ือเล็ก
และกล้ามเน้ือใหญ่ กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกรักการออม กิจกรรมเย่ียม
บ้านประสานสัมพันธ์ กิจกรรมเด็กดี
มีมารยาทไทย กิจกรรมหนูน้อยรัก
การอ่าน กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีน าไปสู่มาตรฐาน
การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ท่ี
อยู่ในความ
รับผิดชอบ

ของอบต.ขนง
พระ ท้ัง 5 

ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

7 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย
 เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการ 4 ด้าน กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกรักการออม กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

5,000 ศพด.ท่ีอยู่ใน
ความ

รับผิดชอบ
ของอบต.ขนง
พระ ท้ัง 5 

ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

แบบ ผด. 02

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
 ท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ จ านวน 5
 ศูนย์ จ านวน 176 คน ในอัตราม้ือ
ละ 20 บาท/คน/วัน จ านวน 245 
วัน

862,400

1) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 35 คน  171,500
2) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 35 คน 171,500
3) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 46 คน 225,400
4) ศพด.หนองตะกู จ านวน 29 คน 142,100
5) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม จ านวน 31 คน 151,900

8 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.))

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ท่ี
อยู่ในความ
รับผิดชอบ

ของอบต.ขนง
พระ ท้ัง 5 

ศูนย์

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนง
พระ จ านวน 5 ศูนย์ จ านวน 176 
คน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
หนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ
 430 บาท/ปี รวมเป็นอัตราคนละ 
1,130 บาท/ปี 

198,880

1) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 35 คน  39,550
2) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 35 คน 39,550
3) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 46 คน 51,980
4) ศพด.หนองตะกู จ านวน 29 คน 32,770
5) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม จ านวน 31 คน 35,030

      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

9

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ 2564

โครงกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.)

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ท่ี
อยู่ในความ
รับผิดชอบ

ของอบต.ขนง
พระ ท้ัง 5 

ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

10 โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่า
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัว ท่ีอ่าน
หนังสือประจ าท้องถ่ิน ป้ายแสดง
แหล่งเรียนรู้ชุมชนในการเรียนรู้ของ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน 
ผู้ปกครองชุมชนและครู ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ

5,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 
(ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 – 5 ปี ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ จ านวน 5 ศูนย์ 
จ านวน 176 คน ในอัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี

299,200 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ท่ี
อยู่ในความ
รับผิดชอบ

ของอบต.ขนง
พระ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 35 คน  59,500
2) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 35 คน 59,500
3) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 46 คน 78,200
4) ศพด.หนองตะกู จ านวน 29 คน 49,300
5) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม จ านวน 31 คน 52,700

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 32

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

12 ค่าอาหารเสริม (นม) อุดหนุนส าหรับอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับ โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) จ านวน 
5 โรงเรียน เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล และ
เด็ก ป.1 – ป.6 จ านวน 931 คน 
และส าหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) จ านวน 5 ศูนย์ จ านวน
 176 คน ท่ีอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ใน
อัตรา 7.37 บาท/คน/วัน จ านวน 
260 วัน 

2,121,800 โรงเรียนสังกัด
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) 
ท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ
อบต.ขนงพระ 

ท้ัง 5 ศูนย์

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1) ร.ร.ขนงพระใต้ จ านวน 316 คน 605,600
2) ร.ร.วัดขนงพระเหนือ จ านวน 140 คน  268,300
3) ร.ร.นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5 จ านวน 192 คน 368,800
4) ร.ร.บ้านหนองตะกู จ านวน 158 คน 302,800
5) ร.ร.บ้านเขาจันทน์หอม จ านวน 125 คน   239,600
6) ศพด.อบต.ขนงพระ จ านวน 35 คน  67,100
7) ศพด.บ้านขนงพระเหนือ จ านวน 35 คน 67,100
8) ศพด.บ้านซับสวอง จ านวน 46 คน 88,200
9) ศพด.หนองตะกู จ านวน 29 คน 55,600
10) ศพด.บ้านเขาจันทน์หอม จ านวน 31 คน 59,500

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็น
เลิศผ่านระบบ DLTV 
และ DLIT

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองล าตะคอง 
5 ในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพสู่ความเป็นเลิศผ่านระบบ 
DLTV และ DLIT เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล E-DLTV  DLTV 
และ DLIT และเพ่ือพัฒนาต้นแบบ
ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบ
แอพพลิเคช่ันด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ี
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

20,000 โรงเรียนนิคม
สร้างตนเองล า

ตะคอง 5

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

14 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนวัดขนงพระเหนือในการ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

20,000 โรงเรียนวัด
ขนงพระเหนือ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านภาษา 
ต่างประเทศของนักเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านหนองตะกู ในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาต่างประเทศของนักเรียน

20,000 โรงเรียนบ้าน
หนองตะกู

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

16 โครงการโครงการสร้าง
อาชีพหารายได้ระหว่าง
เรียนของนักเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนขนงพระใต้ ในการด าเนิน
ตามโครงการโครงการสร้างอาชีพหา
รายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน

20,000 โรงเรียนขนง
พระใต้

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

17 โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้รู
จักและรักษาภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่
โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม ในการ
ด าเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเพ่ือให้รูจักและรักษาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

20,000 โรงเรียนบ้าน
เขาจันทน์หอม

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ส าหรับ
เด็กนักเรียนอนุบาล และเด็กนักเรียน
 ป.1 – ป. 6 ประกอบด้วย โรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ท่ีอยู่ใน
เขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ จ านวน 5 
โรงเรียน จ านวน 931 คน ในอัตรา
ม้ือละ 20 บาท/คน/วัน จ านวน 
200 วัน

3,724,000 กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

1) ร.ร.ขนงพระใต้ จ านวน 316 คน 1,264,000
2) ร.ร.วัดขนงพระเหนือ จ านวน 140 คน  560,000
3) ร.ร.นิคมสร้างตนเองล าตะคอง 5 จ านวน 192 คน 768,000
4) ร.ร.บ้านหนองตะกู จ านวน 158 คน 632,000
5) ร.ร.บ้านเขาจันทน์หอม จ านวน 125 คน   500,000

7,401,280

18

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

โรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะ
 กรรมการการ

 ศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน(สพฐ.)
 ท่ีอยู่ในเขต
รับผิดชอบ

ขององค์การ
บริหารส่วน

ต าบลขนงพระ
 จ านวน 5 
โรงเรียน

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส าหรับ
อุดหนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)

งบประมำณท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 36

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  
      3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการป้องกันการ
จมน้ า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันการจมน้ า เช่น การ
อบรมทักษะป้องกันการจมน้ า 
ช่วยเหลือคนตกน้ าและฝึกการว่ายน้ า
เพ่ือชีวิตรอด

50,000 อบต.ขนงพระ
 หรือนอก
สถานท่ี

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เช่นจัดซ้ือสารเคมีภัณฑ์พ่นก าจัดยุง
ตัวแก่ จัดซ้ือทรายอะเบท จัดซ้ือ
น้ ามันเพ่ือใช้ในการพ่นยุง จ้างเหมา
พ่นสารเคมี และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ
การด าเนินงาน

90,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

3 โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น
 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ค่าจ้างเหมาฉีดวัคซีน ค่าท าหมัน ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
อบรมความรู้ และอ่ืน ๆ

100,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

ปีงบประมำณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 37

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
      3.3 แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไอโอดีน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน

20,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าด าเนินการ
ขับเคล่ือนตาม โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารีเป็นค่าด าเนินการตาม
โครงการซ่ึงเป็น ค่าวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  ค่าเวชภัณฑ์  ค่าจ้าง
เหมา ค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม
ให้ความรู้และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน

200,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 38

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนการด าเนินงานตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 
15 ต าบลขนงพระ โดยให้กรรมการ
หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านด าเนินการใน
กิจกรรมโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข จ านวน 3 โครงการ 
ภายในวงเงิน 20,00 บาท ต่อ
หมู่บ้าน

300,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

7 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่า
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืมค่าวัสดุ เก่ียวกับ
การแพทย์ฉุกเฉิน ค่าเอกสารค่า
อุปกรณ์สาธิต ค่าประชาสัมพันธ์ 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน

30,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 39



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

8 โครงการสุขกาย สบาย
ใจ วัยผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลขนงพระเหนือ 
เพ่ือด าเนินการส่งเสริมคุณภาพ
ผู้สูงอายุ ตามโครงการสุขกาย สบาย
ใจ วัยผู้สูงอายุ

30,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

9 โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน

เพ่ือเป็นจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่ท่ี 1 - 
15 ต าบลขนงพระในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยให้ 
อสม.ด าเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม 
ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเร่ืองต่างๆ การ
จัดบริการสุขภาพเบ้ืองต้นใน ศสมช.
และการบริหารจัดการ

225,000 ศูนย์
สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน
ประจ าหมู่บ้าน
ในเขตต าบล

ขนงพระ

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

1,045,000งบประมำณท้ังส้ิน

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 40

      3.3 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและหมู่บ้านใน
เขตต าบลขนงพระ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรียนและหมู่บ้านใน
เขตต าบลขนงพระ เช่น เด็กและ
เยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษา 
และประชาชนในเขตต าบลขนงพระ 
ให้มีความรู้ความเข้าใจใน
สถานการณ์ของยาเสพติด

20,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการต้ังครรภ์
ก่อนวัยอันควรของเด็ก
และเยาวชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการรณรงค์และป้องกันการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรของเด็กและ
เยาวชนต าบลขนงพระ ให้ความรู้
และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การ
ต้ังครรภ์ในวัยรุ่น ให้ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันโรคติดต่อแก่เด็กและเยาวชน

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 41



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 โครงการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ 
เพ่ือให้ผู้พิการได้มีกิจกรรมร่วมกัน 
อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี 
ส่งผลให้คนพิการมีความสุขทางกาย
และทางจิตใจ มีก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิต ใช้ชีวิตในสังคมส่วนรวม
ได้อย่างปกติสุข

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

4 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพท่ีดีและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ได้ด้วยตนเองสามารถช่วยเหลือ
ตนเองและครอบครัวได้

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 42



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการสร้างความ
เข้มแข็งในครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้
เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี การเสริมสร้าง
สัมพันธภาพท่ีดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

6 โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
จากสารเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพ
ติด เพ่ือด าเนินกิจกรรม To Be 
Number 1 ส่งเสริมการป้องกันสาร
เสพติดและฟ้ืนฟูผู้ป่วย

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

70,000งบประมำณท้ังส้ิน

      3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 43



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต าบลประจ าปี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล
ประจ าปี เช่น ค่าจ้างกรรมการตัดสิน
 ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัลค่าชุด
กีฬาค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับกิจกรรมกีฬา

50,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนด้านกีฬาของ
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในต าบลขนง
พระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา
ของเด็กในต าบลขนงพระ  เช่น ค่า
จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาของ
นักเรียนในเขตต าบลขนงพระ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระ เพ่ือให้
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย 
และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 44

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
      3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 อุดหนุนอ าเภอปากช่อง เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อ าเภอ
ปากช่อง ในการด าเนินโครงการจัด
งานประเพณี วัฒนธรรม งานพระ
ราชพิธี และรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น การจัด
งานวันปิยมหาราช วันจักรี วันท่ี
ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และวัน
ส าคัญตามท่ีรัฐบาลก าหนด

20,000 อ าเภอปากช่อง กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

80,000

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 3 ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 45

งบประมำณท้ังส้ิน

      3.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 ค่าใช้จ่ายส าหรับเลือกต้ัง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการจัดการเลือกต้ัง ผู้บริหาร
ท้องถ่ินและสมาชิกสภาท้องถ่ิน

500,000
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
ของต าบล
ขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ

2 โครงการกิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์
การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถ่ินให้
มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

10,000 นอกสถานท่ี
 หรือหน่วย
จัดฝึกอบรม

ส านักงาน
ปลัดฯ

3 โครงการกิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรให้กับบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีให้การ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ขององค์กร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคล
หรือหน่วยงานท่ีให้การช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานขององค์กร เพ่ือเป็นการยก
ย่องเชิดชูเกียรติประชาชนท่ีบ าเพ็ญ
ประโยชน์ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถ่ิน

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ

      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                           หน้า 46



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง อบต.ขนง
พระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการท างานของคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ

10,000 นอกสถานท่ี
 หรือหน่วย
จัดฝึกอบรม

ส านักงาน
ปลัดฯ

5 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของคณะ
ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ 
พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง อบต.
ขนงพระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจในการท างานของคณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภา/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ เพ่ือ
ศึกษาดูงานท้ังในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร หรืออ่ืนๆ ท่ีมี
หนังสือส่ังการให้เข้าร่วมอบรมสัมมนา 
รวมท้ังการจัดฝึกอบรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

150,000 นอกสถานท่ี
 หรือหน่วย
จัดฝึกอบรม

ส านักงาน
ปลัดฯ

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                             หน้า 47



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการจ้างท่ีปรึกษา 
วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพศึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซ่ึง
มิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง

20,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ

7 โครงการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือการจัดท า
แผนพัฒนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

5,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

ส านักงาน
ปลัดฯ

8 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานคลัง เช่น การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ การจัดท า
หรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี
เคล่ือนท่ี และอ่ืน ๆ ท่ีเป็นงานในความ
รับผิดชอบของกองคลังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ

150,000 นอกสถานท่ี
 หรือหน่วย
จัดฝึกอบรม

กองคลัง

850,000งบประมำณท้ังส้ิน

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
      6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถ่ิน ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมให้ความรู้ระเบียบ
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหารและสมาชิก
สภาท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.ขนงพระ ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 
และระเบียบกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

5,000 อบต.ขนง
พระ และ

นอกสถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ /งาน
บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน

5,000งบประมำณท้ังส้ิน

      6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงกำร

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ปีงบประมำณ 2564
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดท าค่า
พิกัดแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
แบ่งเขตพ้ืนท่ีแต่ละหมู่บ้านภายในเขต
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ จ านวน 15 หมู่บ้าน 
และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนิน
โครงการ

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

1 ค่าใช้จ่ายในการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผัง
ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ ให้มี
ความรู้การจัดท าผังเมืองรวมชุมชนงาน
อาคาร งานพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิ
ทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผังเมือง 
และองค์ความรู้ด้านการวางผังเมืองและด้าน
การช่าง

10,000 อบต.ขนง
พระ และ

นอกสถานท่ี

กองช่าง

3 ค่าใช้จ่ายในการ
วิเคราะห์น้ าบาดาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวิเคราะห์น้ าบาดาลใน
การวัดค่าคุณภาพให้ปลอดภัยส าหรับ
ประชาชนผู้ใช้น้ าอุปโภคบริโภคหรือใช้
ในเกษตรกรรม และเพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพน้ าส าหรับประปาหมู่บ้านให้ได้
มาตรฐาน

10,000 ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลขนงพระ

กองช่าง

30,000

ปีงบประมำณ 2564
พ.ศ. 2563

งบประมำณท้ังส้ิน

พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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      6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

โครงกำร



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

เพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของ
ค่าจ้าง พร้อมกับหักค่าจ้างของ
พนักงานจ้าง ส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย รวมท้ังการส่งเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย

430,755 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนให้ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีมีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์
ช่วยเหลือต่าง ๆ เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ี
ท าให้หยุดงานจากการท างาน เช่น 
เจ็บป่วย ประสบอันตราย สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย

20,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี
        6.4 แผนงานงบกลาง

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
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ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุต้ังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน
และได้ข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบ้ียยังชีพ
ไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลขนง
พระไว้แล้ว

14,974,80
0

อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

4 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความ
พิการให้แก่คนพิการท่ีมีสิทธิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดท่ีได้แสดงความ
จ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพ่ือขอรับ
เงินเบ้ียความพิการไว้กับองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนงพระแล้วเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548

4,214,400 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี
        3.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                             หน้า 52



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ท่ีแพทย์
ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว และ
มีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดท้ิง
ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้

96,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

6 เงินส ารองจ่าย เพ่ือใช้เป็นเงินส ารองจ่ายไปใช้จ่าย
กรณีฉุกเฉินเก่ียวกับสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึนหรือเพ่ือบรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรงใน
กรณีเป็นเหตุเร่งด่วน หรือจ าเป็นได้
ตามความเหมาะสมซ่ึงไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าและกรณีจ าเป็นโดย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมิได้ต้ัง
จ่ายไว้เป็นการเฉพาะ หรือต้ังจ่ายไว้ไม่
เพียงพอแต่มีความจ าเป็นต้องจ่าย

200,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

        3.6 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี

องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา                                                                                                                             หน้า 53



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลขนงพระ

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน
หรือพ้ืนท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545

400,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

8 ทุนการศึกษา เพ่ือจ่ายเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ ท่ีมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การให้ทุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินกับ
สถาบันการศึกษา

40,000 อบต.ขนง
พระ/สถาบัน
การ ศึกษาท่ี
ร่วมโครงการ
ความร่วม

ทางวิชาการ

ส านักงาน
ปลัดฯ

9 เงินช่วยพิเศษ เพ่ือจ่าเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณี
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถึงแก่ความตายในระหว่าง
รับราชการ

50,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
        6.4 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

10 เงินสมทบเข้าเป็น
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
(กบท.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน
 (กบท.) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 29 
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว 30 ลงวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2560 และตามมาตรา 6 
แห่งพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2500  
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 3466 ลง
วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ี มท 
0808.5/ว 2305 ลงวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561

445,660 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

20,871,615

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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งบประมำณท้ังส้ิน

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
        6.4 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานต้ังกลุ่ม
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานต้ังกลุ่มท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนา
ศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร และพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลขนงพระ

5,000 นอกสถานท่ี 
หรือหน่วยจัด

ฝึกอบรม

ส านักงาน
ปลัดฯ

2 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพ่ิมทักษะและเพ่ิม
รายได้ในอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลขนงพระ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
เพ่ิมรายได้ในอาชีพให้กับ
ประชาชนต าบลขนงพระ เพ่ือ
ช่วยให้ประชาชนมีทักษะอาชีพ
และรายได้

20,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ
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      7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 7 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่ม
สตรีแม่บ้านภายในต าบล

เพ่ืจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี
แม่บ้านภายในต าบลขนงพระ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
กลางวัน อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
 ค่าวัสดุ เอกสาร อุปกรณ์ ค่า
ป้ายและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
การด าเนินการโครงการ

40,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัดฯ

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น 
การส่งเสริมและพัฒนาด้านองค์
ความรู้ การฝึกปฏิบัติการเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

75,000
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โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 7 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

งบประมำณท้ังส้ิน

      7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการผลิตพืช
ปลอดภัยกินได้อย่างม่ันใจ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการผลิตพืชปลอดภัย
กินได้อย่างม่ันใจ เพ่ือฝึกอบรมให้
เกษตรกรรู้วิธีการผลิตพืชอย่าง
ปลอดภัย

10,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร

2 โครงการฝึกอบรม
เกษตรกรผสมผสานยุว
เกษตรต าบลขนงพระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรม
เกษตรกรผสมผสานยุวเกษตร
ต าบลขนงพระ เช่น การฝึกอบรม
เยาวชนให้มีใจรัก รู้จักการท า
การเกษตร รู้จักการประยุกต์ใช้
ส่ิงของท่ีเหลือจากการเกษตรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

10,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร

3 โครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมต าบลขนงพระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมต าบลขนงพระ เพ่ือ
เสริมสร้าง พัฒนาอาชีพให้กับ
กลุ่มประชาชนต าบลขนงพระ

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร
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โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 7 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน
      7.2 แผนงานการเกษตร



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการมัน ไม่แคร์เพล้ีย
แป้ง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการมันไม่แคร์เพล้ีย
แป้ง ในการด าเนินการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
ป้องกันและก าจัดเพล้ียแป้งในมัน
ส าปะหลัง และเพ่ือลดต้นทุนให้
เกษตรกรในการผลิตพืชเกษตร

10,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร

5 โครงการส ารวจพืช
สมุนไพรสู่มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส ารวจพืช
สมุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน เช่น การส ารวจพรรณไม้
สมุนไพรในชุมชน ข้ึนทะเบียน
พรรณไม้และจัดกิจกรรมส่งเสริม
เพ่ือพัฒนายกระดับการปลูก
สมุนไพรและเผยแพร่ไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม ให้มีแหล่งเรียนรู้
สมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้

10,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 7 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน
      7.2 แผนงานการเกษตร

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการอบรมพัฒนาการ
สกัดสมุนไพรท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาการ
สกัดสมุนไพรท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนา
สมุนไพรในชุมชนต่อยอดสู่
เศรษฐกิจ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเดินทาง
 ค่าเบ้ียเล้ียง รวมท้ังค่าวิทยากร 
ซ่ึงจัดอบรมเองหรือหน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้จัดอบรม

10,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร

7 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ย
อัดเม็ดต าบลขนงพระ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการอบรมและศึกษาดู
งานการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในการเกษตร โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง 
รวมท้ังค่าวิทยากร ซ่ึงจัดอบรม
เองหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด

10,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

ส านักงาน
ปลัด/งาน
ส่งเสริม

การเกษตร

70,000
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งบประมำณท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบ ผด. 02
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 7 ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมสำมำรถทำงเศรษฐกิจและบรรเทำปัญหำควำมยำกจน
      7.2 แผนงานการเกษตร

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการเฝ้าระวังคุณภาพธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรมจัดต้ังกลุ่ม
อนุรักษ์และเฝ้าระวัง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

10,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนาความรู้
ในการคัดแยกขยะ ส่ิง
ปฏิกูลและน้ าเสีย

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยก
ขยะ ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ เอกสาร อุปกรณ์
สาธิต ค่าประชาสัมพันธ์ และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวกับการด าเนินงาน

30,000 อบต.ขนงพระ กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม

40,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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งบประมำณท้ังส้ิน

แบบ ผด. 02
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 8 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงย่ังยืน
      8.1 แผนงานสาธารณสุข

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 โครงการถ่ายทอด
ความรู้วิทยาการ
ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
เช่น การจัดนิทรรศการน าเสนอผล
การด าเนินงานฐานทรัพยากร 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
 ความเข้าใจและเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน

10,000 อบต.ขนง
พระ/นอก
สถานท่ี

งานส่งเสริม
การเกษตร

10,000

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อปท. ท่ี 8 ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงย่ังยืน
      8.2 แผนงานการเกษตร

แบบ ผด. 02

งบประมำณท้ังส้ิน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เก้าอ้ีท างานขนาด
กลาง ขาชุบ
โครเม่ียม

จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานขนาดกลาง ขาชุบโครเม่ียม 
จ านวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดท่ีมีครุภัณฑ์จ าหน่าย

5,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

2 โต๊ะท างาน ขนาด 
5 ฟุต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ขนาด 5 ฟุต 
จ านวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดท่ีมีครุภัณฑ์จ าหน่าย

8,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

3 เตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเล่ือน
กระจก

จัดซ้ือเตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
แบบ 3 ช้ัน จ านวน 2 หลัง เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ัง
จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถ
จัดหาได้ตามราคาท้องตลาดท่ีมีครุภัณฑ์
จ าหน่าย

12,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง
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แบบ ผด. 02/1
บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ส ำหรับท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนงพระ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม
เอกสาร 40 ช่อง

จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง เป็นตู้
เหล็กแบบ 4 ช้ัน ๆ ละ 10 ช่อง มีล้อเล่ือน 
จ านวน 5 หลัง เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้
ตามราคาท้องตลาดท่ีมีครุภัณฑ์จ าหน่าย

30,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

5 โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต

จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต ขนาดไม่
น้อยกว่า 150x78x75 เซนติเมตร มีล้ินชัก
ขวา 3 ล้ินชัก, ล้ินชักซ้าย 3 ล้ินชัก, ล้ินชัก
กลาง พร้อมกุญแจล็อค และมีท่ีวางเท้า 
จ านวน 1 ตัว เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดท่ีมีครุภัณฑ์จ าหน่าย

8,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

63,000
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบ ผด. 02/1
1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
      1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

งบประมำณท้ังส้ิน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เก้าอ้ีท างานขนาด
กลาง ขาชุบโคเมียม

จัดซ้ือเก้าอ้ีท างานขนาดกลาง ขาชุบโครเมียม 
จ านวน 4 ตัว เพ่ือใช้ในงานด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดขนงพระเหนือ และเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่าย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

14,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
ฯ/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

2 ตู้เก็บเอกสารแบบ
บานเล่ือนกระจก

จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบบานเล่ือนกระจก 
แบบ 3 ช้ัน จ านวน 5 หลัง เป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ัง
จ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดท่ีมี
ครุภัณฑ์ดังกล่าวจ าหน่าย

30,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
ฯ/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

แบบ ผด. 02/1
1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน
      1.2 แผนงานการศึกษา

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 5
 ฟุต กว้าง 75 ซม. ยาว 145 ซม. จ านวน 4 
ตัว เพ่ือใช้ในงานด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลขนงพระ
 และเป็นครุภัณฑ์ท่ีต้ังจ่ายนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์

32,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

อบต.ขนงพระ

กองการศึกษา
ฯ/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

4 พัดลมติดผนัง      
  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพัดลมติดฝาผนัง ขนาด 
10 น้ิว จ านวน 15 ตัว ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนงพระ

15,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
ฯ/งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ

การศึกษา

91,000
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

      1.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1
1. ประเภท ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

งบประมำณท้ังส้ิน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 กล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิทัล

จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล 
จ านวน 1 เคร่ือง เซนเซอร์ CMOS APS-C 
ความละเอียด 18 ล้านฟิกเซล เป็นครุภัณฑ์
ท่ีต้ังจ่ายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดท่ีมี
ครุภัณฑ์จ าหน่าย

10,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

10,000
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      2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1
2. ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่

งบประมำณท้ังส้ิน

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับ
งานประมวลผล

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 2 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563

44,000 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ

2 อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค์
 (Smart Card 
Reader)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน
 5 เคร่ืองๆ ละ 700.-บาท เพ่ือรองรับการ
ยกเลิกส าเนาเอกสารในกระบวนงาน การ
ลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับเบ้ียผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ โดยยกเลิกเอกสาร 
(ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน )
 โดยเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
2561 ท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมก าหนด 

3,500 อบต.ขนงพระ ส านักงาน
ปลัดฯ
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3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

แบบ ผด. 02/1

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

      3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

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

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
 ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี
 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 1 เคร่ือง ตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12
 พฤษภาคม 2563

30,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

4 เคร่ือง
คอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ส านักงาน
(จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว)

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จ านวน 2 เคร่ือง ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 
2563

34,000 อบต.ขนงพระ กองคลัง

111,500
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แบบ ผด. 02/1

งบประมำณท้ังส้ิน

3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
      3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (ต่อ)

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เคร่ืองคอมพิวเตอร์
 All In One  
ส าหรับงาน
ส านักงาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All 
In One  ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 17,000.- บาท

17,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2 เคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 7,500.- บาท

15,000 อบต.ขนงพระ กองการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

32,000
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      3.2 แผนงานการศึกษา

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

งบประมำณท้ังส้ิน

แบบ ผด. 02/1
3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์
 หรือ  LED ขาวด า
 ชนิด Network 
ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ  
LED ขาวด า ชนิด Network ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3จ านวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
54,000.-บาท 

54,000 อบต.ขนงพระ กองช่าง

54,000
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แบบ ผด. 02/1
3. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

      3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

งบประมำณท้ังส้ิน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 ไม้ชักฟิวส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไม้ชักฟิวส์แบบสไลด์บิด
ล็อค 3 เมตร 3 ส่วน เพ่ือใช้ในการซ่อมแซม
งานด้านไฟฟ้าภายในเขตต าบลขนงพระ เช่น 
ใช้ส าหรับปลด สับ ชัก ดึก อุปกรณ์
ไฟฟ้าแรงสูง ใช้ส าหรับปลด สับฟิวส์คัทเอาท์ 
ฟิวส์แรงสูง และใช้ส าหรับเคาะตรวจสอบลูก
ถ้วยฉนวนแรงสูง 

5,200 อบต.ขนงพระ กองช่าง

5,200

พ.ศ. 2563
ปีงบประมำณ 2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

โครงกำร

แบบ ผด. 02/1
6. ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

พ.ศ. 2564
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งบประมำณท้ังส้ิน

      6.1 แผนงานเคหะและชุมชน



ล ำดับ รำยละเอียดของ งบประมำณ สถำนท่ี หน่วยงำน
ท่ี กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน  (บำท) ด ำเนินกำร รับผิชอบหลัก

จำกโครงกำร 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 เล่ือยโซ่ยนต์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ ใช้ในการ
ตัดแต่งก่ิงไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้า และก่ิง
โคมไฟส่องสว่างภายในเขตต าบลขนงพระ

7,950 อบต.ขนงพระ กองช่าง

7,950
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563

งบประมำณท้ังส้ิน

      7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงกำร
ปีงบประมำณ 2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1
7. ประเภท ครุภัณฑ์โรงงำน



 

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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