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1.1 บทนำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนพัฒนาและแผนดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตามข้อ 26 การจัดทำแผน
ดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนโครงการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื ่น  ๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อย 30 วัน 

ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและ
โครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ต้องดำเนินการใน
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนดำเนินงานเป็น
อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมาจึงได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2563 เพื่อให้ทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และทำให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมถึงทำให้การ
ติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น  
1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 

1) เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

2) เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน 
3) เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ 
4) เพื่อเพ่ิมความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่าง ๆ 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มี
การดำเนินการจริงในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดย

พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดำเนินงาน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้ ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
แผนภาพ 1 แสดงข้ันตอนการดำเนินงานจัดทำแผนดำเนินงาน 

 
 

 
 

 
 
 

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลได้อย่างชัดเจน เพื ่อให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนดำเนินงาน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนดำเนินงานต่อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศใช้ 
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ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการ 

ที่ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ 

 
หน่วยดำเนินการ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 19.67 4,344,00 17.11 กองช่าง 

รวม 12 19.67 4,344,00 17.11  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร      
   แผนงานการเกษตร 1 1.64 13,680 0.05 สำนักปลัด 

รวม 1 1.64 13,680 0.05  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข      
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.64 10,000 0.04 สำนักปลัด 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 8.20 270,000 1.06 สำนักปลัด 
   แผนงานสาธารณสุข 4 6.56 709,850 2.80 สำนักปลัด 

รวม 10 16.40 989,850 3.90  
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     

  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 4.92 133,590 0.53 กองการศึกษาฯ 
  แผนงานการศึกษา 6 9.84 4,182,130 16.48 กองการศึกษาฯ 

รวม 9 14.76 4,135,720 17.01  
 

ผ.ด. 01 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ 

 
หน่วยดำเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

     

   แผนงานการเกษตร 3 4.92 90,000 0.35 สำนักปลัด 
รวม 3 4.92 90,000 0.35  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี      
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 16.39 720,000 2.84 สำนักปลัด,กองคลัง 
   แผนงานงบกลาง 8 13.11 14,909,342 58.74 สำนักปลัด,กองคลัง 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 8 13.11 94,900 0.37 สำนักปลัด 

รวม 26 42.62 15,629,342 61.58  
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1-6 61 100 25,382,592 100  

 
 

 

 

 

 

ผ.ด. 01 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 
  
  
  
  

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านวัด หมู่ที่ 9 ( จาก
ถนนคสล.เดิม เชื่อมตำบลกระเบื้อง
ใหญ่) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 185.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 925.00 ตารางเมตร  
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563  
หน้า 4 ลำดับที ่3)    

491,000
  

กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

ผ.ด.02 
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3    
(ถนนทิศเหนือหมู่บ้าน –  
ที่นางสาวเรณู เลี่ยมกระโทก ) 
    
  

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 62.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า217.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิครั้งที ่1/2563 หน้า 6 ลำดับที ่10) 

109,000
  

กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 
(นางสุภาพ  หมวดโพธิ์ –  
บ้านนางละออง วาดพิมาย) 
    
  

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 230.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณ 
พ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 920.00  
ตารางเมตร พ้ืนที่เสริมทางแยก  
18.20 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย  
0.15 เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมป้าย 
โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.
เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิครั้งที ่1/2563 หน้า 11 ลำดับ
ที ่25)     

491,000
  

กองช่าง             
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ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 16 
(จากที่นานายฉ่ำ  ทิพย์วันนา - วัดศรี
ศักดิ์ภาวนาราม)   
    

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิครั้งที่ 1/2563 หน้า 14 ลำดับท่ี 
35) 

495,000
  

กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านคอนเมือง หมู่ที่  2  
(จากถนนเจนจบทิศ ถึง บ้านบุตำแย )
    
  

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563  
หน้า 5 ลำดับที่ 4)  

412,000 กองช่าง             



 

หน้า 10 
 

 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านดอนทะบวง หมู่ที่ 11 
(จากศาลตาปู่ - ที่นานายมานะ  เขียน
โพธิ์) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 240.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง  
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 10 ลำดบัท่ี 
24) 

495,000 กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4  (จากบ้าน
นายจำนัล  ศรีนอก - ศาลาประชาคม) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 198.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 693.00 ตาราง
เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0.50 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้งสองข้าง         
พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 12) 

357,000 กองช่าง             



 

หน้า 11 
 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4 (จากบ้าน
นางสุภาพ  กิ่งสันเทียะ - บ้านนางสาว
น้อย เทินสะเกษ) 

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.50 เมตร  ยาว 159.00 เมตร   
หนา 0.15 เมตร  หรือมีปริมาณพ้ืนที่ 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 556.50 ตาราง
เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด  
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 7 ลำดับที่ 13) 

308,000 กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านสระ
ปทุม หมู่ที่ 12 (จากบ้านไร่นายทวี  
เกษทิม - ถนนลาดยางบ้านหนอง
พรานปาน) 

ช่วงที่1  ผิวจราจรลูกรัง  
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 133.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ 
ลูกรังไม่น้อยกว่า 53.20 ลูกบาศก์เมตร 
ช่วงที่ 2 ผิวจราจรลูกรัง  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 359.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ 
ลูกรังไม่น้อยกว่า 179.50 ลูกบาศก์
เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 23 ลำดบัท่ี 
67) 

207,000 กองช่าง             



 

หน้า 12 
 

 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านกระถิน  หมู่ที่ 5   
(ช่วงถนนลาดยางกระถินหนองบัวจาก
นานายประยูร  ขนานไพร  - ที่นานา
ยอมร  เพชรแสน) 

ผิวจราจรหินคลุก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ 
หินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 17 ลำดบัท่ี 
44) 

303,000 กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 3  (ที่นานายผจญ  
เทพนอก - ที่นานางโสภาภรณ์ คนพิ
มาย) 

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 980.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
490.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.
เทพาลัยกำหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 16 ลำดบัท่ี 
41) 

496,000 กองช่าง             



 

หน้า 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ตะคร้อมิตรภาพ หมู่ที่ 14 (จากท่ีนา 
นางหลงมา หมั่นคง - ที่นานายสงบ  
เกนอก) 

ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 445.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
178.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.
เทพาลัยกำหนด 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 19 ลำดบัท่ี 
52) 

180,000 กองช่าง   
  
  
  
  

  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
   

  
  
  
   

  
  
  
   

รวม 12 โครงการ 4,344,000              



 

หน้า 14 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
   แผนงานการเกษตร 

 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการ 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตพันธุ์ข้าว
ชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง มีรายละเอียดดังนี้ 
    -  ค่าอาหารกลางวัน   
    -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    -  ค่าตอบแทนวิทยากร  
    -  ค่าป้ายโครงการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนา้ 
64 ลำดับ 4) 

13,680 สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ 13,680              

ผ.ด.02 



 

หน้า 15 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้มี
รายได้น้อย และไร้ที่พ่ึง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย  
และไร้ที่พ่ึง 

10,000 สำนักปลัด             

รวม 1 โครงการ 10,000              

ผ.ด.02 



 

หน้า 16 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ  เช่น 
สนับสนุนการดำเนินการป้องกัน และ
ปราบปราม การบำบัดรักษา และฟ้ืนฟู
ร่างกายตลอดจนจิตใจของผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในพ้ืนที่ (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565หน้า 69 ลำดับ 1) 

20,000 สำนักปลัด             

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงวันหยุด
เทศกาลปีใหม่ และวันหยุดเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 
    - ค่าดำเนินการจัดทำป้ายรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน และการจัดทำป้ายโครงการฯ 
    - ค่าจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับบริการ
ประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 หน้า 6 
ลำดับ 1) 

40,000 สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ 60,000              

ผ.ด.02 



 

หน้า 17 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนนิงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
   แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการฝึกอบรม ทบทวน ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ มีรายละเอียดดังนี ้
    - ค่าตอบแทนวทิยากร 
    - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร 
    - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
    - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม 
    - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่พัก/ 
สถานทีฝ่ึกอบรม 
    - ค่าจัดซื้อกระเป๋าพร้อมวัสดุ และ 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
    - ค่าจัดซื้อวัสดุในการฝึกภาคปฏิบัต ิ
    - ค่าจ้างจัดทำวฒุิบัตร 
    - ค่าจ้างเหมาซักอุปกรณ์เครื่องนอน 
    - ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-สง่ อป.พร.ใน
การฝึกอบรม 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 หน้า 36 ลำดบั 1) 

100,000 สำนักปลัด             

ผ.ด.02 



 

หน้า 18 
 

 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

2 โครงการฝึกอบรม ทบทวน หรือเพ่ิม
ศักยภาพให้อาสามัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อป.พร) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฯ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่าจ้างเหมาในการประกอบอาหาร 
    - ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 
    - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ 
ฝึกอบรม 
    - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดที่พัก/ 
สถานที่ฝึกอบรม 
    - ค่าจัดซื้อกระเป๋าพร้อมวัสดุ และ 
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
    - ค่าจัดซื้อวัสดุในการฝึกภาคปฏิบัติ 
    - ค่าจ้างจัดทำวุฒิบัตร 
    - ค่าจ้างเหมาซักอุปกรณ์เครื่องนอน 
    - ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง  
อป.พร. ในการฝึกอบรม 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561-2565  หน้า 69 ลำดับ 2) 

100,000 สำนักปลัด             

ผ.ด.02 



 

หน้า 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

3 โครงการพิธีชุมนุมสวนสนาม 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพิธีชุมนุม
สวนสนาม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน ( อปพร.) 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง 
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ อปพร. 
 

(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-
2565  หน้า 70 ลำดับ 3) 

10,000 สำนักปลัด             

จำนวน 3 โครงการ 210,000              



 

หน้า 20 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุข 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการ Big Cleaning Day เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
Big Cleaning Day 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าเครื่องดื่ม 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
    - ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 37 ลำดบั 1) 

15,450 สำนักปลัด             

ผ.ด.02 



 

หน้า 21 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

2 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
“จังหวัดสะอาด” ฝึกอบรม สัมมนา 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนว
พระราชดำริฯ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ฯ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าป้ายโครงการฯ 
    - ค่าของที่ระลึกในการดูงาน 
    - ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าอาหาร 
    - ค่าเช่าที่พัก 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เพิ่มเตมิ ครั้งท่ี 1/2563 หน้า 37 ลำดบั 2) 

339,040 สำนักปลัด             



 

หน้า 22 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราช
นารี 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ 
สุนัขบ้า ฯ ดังรายการต่อไปนี้ 
    - ค่าป้ายโครงการ 
    - ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
    - ค่าชุดอุปกรณ์สำหรับฉีด  
    - ค่าสำรวจสุนัขและแมว  
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
    - ค่าอาหารกลางวัน  
    - ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 หน้า  7  ลำดับ 
2) 

75,360 สำนักปลัด             

4 เงินสนับสนุนการดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้าน 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงาน
ตามโครงการพระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านในเขต  
อบต. เทพาลัย  จำนวน 14 หมู่บ้าน      
     

280,000 สำนักปลัด             

รวม 4 โครงการ 709,850              



 

หน้า 23 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัย เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 65 
โครงการที่ 2) 

34,570 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติดตำบลเทพาลัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการ
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 65 
โครงการที่ 1) 

77,400 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้าที่ 67 
โครงการที่ 9) 

21,620 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

รวม 3 โครงการ 133,590              

ผ.ด.02 



 

หน้า 24 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศึกษา 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เทพาลัย  
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  61 - 65 หน้า 74 
โครงการที่  6 )    

26,590 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามส่งเสริมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.เทพาลัย  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง 
บัวโคก ตั้งไว้ 9,360 บาท 

    2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง            
ตั้งไว้     9,960 บาท 

19,320 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

ผ.ด.02 



 

หน้า 25 
 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ  ดังนี้ 
    1)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ตั้งไว้760,800 บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
    1.1 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(อายุ 2-5 
ปี) จำนวน 105 คน อัตราม้ือละ 20 
บาทต่อคน จำนวน 245 วัน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61 - 65 หนา้ 75 
โครงการที่ 8)  ตั้งไว้ 514,500 บาท  
 

    1.2 ค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)  
(อายุ 2-5 ปี)   จำนวน 105 คน 
จัดสรรตามจำนวนเด็กเล็กอัตราคนละ 
1,700 บาทต่อปี ตั้งไว้ 178,500 
บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
สำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 
หน้า75 โครงการที่ 10)   

760,800 กอง
การศึกษา

ฯ 

            



 

หน้า 26 
 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2562 2563 
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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ต่อ) 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(อายุ 3-5 ปี)  (แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-
65 หน้า 76 โครงการที่ 14)   
จำนวน 60 คน  จัดสรรตามจำนวนเด็ก
เล็กอัตราคนละ 1,130 บาทต่อปี   
ตั้งไว้   67,800   บาท 
     - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ศพด.) สำหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ดังนี้ 
    1. ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 
บาทต่อปี 
    2. ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 
200 บาทต่อปี 
    3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 
300 บาทต่อปี 
    4. ค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาทต่อปี 

 กอง
การศึกษา

ฯ 

            



 

หน้า 27 
 

 
 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

4 ค่าอาหารเสริม (นม)    1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  
(อายุ 2-5 ปี) จำนวน 105 คน อัตรา
คนละ 7.82 บาท จำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน   213,486 บาท    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  61 - 65 หน้า 76 
โครงการที่  11 )   
    2) โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.เทพา
ลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 510 คน 
อัตราคนละ 7.82 บาท จำนวน 260 
วัน เป็นเงิน 1,036,932 บาท  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 76โครงการ
ที่ 12)   

1,250,420 กอง
การศึกษา

ฯ 

  
 

          



 

หน้า 28 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

5 โครงการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขต  
อบต. เทพาลัย 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน
โรงเรียนในเขต อบต.เทพาลัย    
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาการจัด
การศึกษา 
ของโรงเรียน ตั้งไว้  85,000 บาท 
ประกอบด้วย 
    1. โรงเรียนบ้านกระถิน       
ตั้งไว้  10,000  บาท   
    2. โรงเรียนบ้านคอนเมือง    
ตั้งไว้     15,000  บาท   
    3. โรงเรียนบ้านตะคร้อ (มิตรภาพ 4) 
ตั้งไว้ 10,000 บาท   
    4. โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี  
ตั้งไว้ 10,000  บาท   
    5. โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน  
ตั้งไว้ 15,000  บาท 
    6. โรงเรียนเทพาลัย  
ตั้งไว้   25,000  บาท 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 หน้า 76 
โครงการที่ 13)    

85,000 กอง
การศึกษา

ฯ 

  
 

          



 

หน้า 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

6 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
เขต อบต. เทพาลัย 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขต อบต.เทพาลัย  
ตั้งไว้  2,040,000  บาท   
จำนวน 510 คน อัตรามื้อละ 20 บาท
ต่อคน จำนวน 200 วัน  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 61- 65 หน้า75 
โครงการที่ 9)   

2,040,000 กอง
การศึกษา

ฯ 

  
 

          

รวม 6 โครงการ 4,182,130              



 

หน้า 30 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   แผนงานการเกษตร 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ตามแหล่งน้ำสาธารณะ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
กำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแหล่งน้ำ
สาธารณะ มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 81 ลำดับ 4) 

20,000 สำนักปลัด             

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าต้นไม ้
    - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
    - ค่าป้ายโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เปลี่ยนแปลง 1/2563 หน้า 8 ลำดับ 1) 

50,000 สำนักปลัด             

ผ.ด.02 



 

หน้า 31 
 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

3 โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน
และน้ำ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้า
แฝกอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ 
มีรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าหญ้าแฝก 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าป้ายโครงการ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 80 ลำดับ 2) 

20,000 สำนักปลัด             

รวม 3 โครงการ 90,000              



 

หน้า 32 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี0 
   แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานวัน
สำคัญของชาติ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิม
เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
และพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนการจัด
นิทรรการ การประชาสัมพันธ์รัฐพิธีต่างๆ 
ฯลฯ  

25,000 สำนักปลัด             

2 โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
จัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย 

250,000 สำนักปลัด             

ผ.ด.02 



 

หน้า 33 
 

 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

3 โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผู้นำชุมชน พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน 
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบล  
โดยมีรายการดังต่อไปนี้ 
    - ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
    - ค่าวิทยากร 
    - ค่าป้ายโครงการ 
    - ค่ายานพาหนะ 
    - ค่าเช่าที่พัก 
    - ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าอบรม 
    - ค่าของที่ระลึกในการดูงาน 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า  84 ลำดับ 5) 

300,000 สำนักปลัด             



 

หน้า 34 
 

 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
มีรายรายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับเตรียม
เอกสารประเมิน 
    - ค่าจ่างเหมาบริการในการจัดทำ
รูปเล่มเพ่ือประเมิน 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 80 ลำดับ 1) 

70,000 สำนักปลัด             

5 ค่าจ้างท่ีปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบต่าง ๆ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่ง
มิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง เช่น 
ค่าจ้างบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ค่าจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง 
เพ่ือเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ   

20,000 สำนักปลัด             



 

หน้า 35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

6 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
      

เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของ  
อบต.คูขาด 

15,000 สำนักปลัด             

7 เงินอุดหนุนส่วนราชการ  เงินอุดหนุนส่วนราชขการ โครงการจัด
งานราชพิธี ประจำปีงบประมาณ 2561 

10,000 สำนักปลัด             

รวม 7 โครงการ 690,000              



 

หน้า 36 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

20,000 กองคลัง             

2 โครงการรณรงค์การชำระภาษี จัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ บริการฉับไวพึง
พอใจประชาชน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการรณรงค์การชำระภาษี จัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ บริการฉับไวพึงพอใจ
ประชาชน 

10,000 กองคลัง             

รวม 2 โครงการ 30,000              

ผ.ด.02 



 

หน้า 37 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน) 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 โครงการปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
    - ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง 
    - ค่าน้ำดื่ม 
    - ค่าป้ายโครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561-2565 หน้า 90 ลำดบั 3) 

8,900 สำนักปลัด             

2 โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรองดอง
สมานฉันท์ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    - ค่าน้ำดื่ม 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
    - ค่าป้ายโครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 90 ลำดับ 4) 

7,900 สำนักปลัด             

ผ.ด.02 



 

หน้า 38 
 

 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ 

เพ่ือจ่ายเป็นตามโครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมพัฒนา 
การประกอบอาชีพ  รายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่าวัสดุในการฝึกอาชีพ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
    - ค่าป้ายโครงการ  
  

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
หน้า 64 ลำดับ 3) 

30,000 สำนักปลัด             

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุน 
การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิน   
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าป้ายโครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  
หน้า 89  ลำดับ 1) 

3,900 สำนักปลัด             



 

หน้า 39 
 

 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

6 โครงการสืบสานอาหารไทยท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบ
สานอาหารไทยท้องถิ่น มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
    - ค่าวัสดุในการฝึกอาชีพ 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
    - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่าป้ายโครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ.2561-2565  
หน้า 90 ลำดับ 5) 

20,000 สำนักปลัด             

7 โครงการอบต./อำเภอเคลื่อนที่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
อบต./อำเภอเคลื่อนที่  
รายละเอียดดังนี้ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าป้ายโครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น  
พ.ศ.2561 - 2565 หน้า 89 ลำดับ 2) 

4,200 สำนักปลัด             



 

หน้า 40 
 

 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

8 โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน และเด็ก
เยาวชนในสถานศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน และเด็กเยาวชน 
ในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
    - ค่าตอบแทนวิทยากร 
    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกภาคปฏิบัติ 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    - ค่าอาหารกลางวัน 
    - ค่าป้ายโครงการ 
 

(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
หน้า 91 ลำดับ 6) 

20,000 สำนักปลัด             

รวม 8 โครงการ 94,900              



 

หน้า 41 
 

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   แผนงานงบกลาง 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง   จำนวน 17 อัตรา  
- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนกังานจ้างตามภารกจิ) 
จำนวน  1 อัตรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานป้องกันฯ(พนกังานจา้งตามภารกจิ) 
จำนวน  1 อัตรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานการเงินและบัญชี 
(พนักงานจ้างตามภารกจิ) จำนวน  1 อตัรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสดุ (พนักงานจา้งตามภารกจิ) 
จำนวน  1 อัตรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานจัดเก็บรายได้ 
(พนักงานจ้างตามภารกจิ) จำนวน  1 อตัรา  
- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (พนกังานจ้างตามภารกิจ) 
จำนวน  3 อัตรา  
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
จำนวน  1 อัตรา  
-พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจา้งตามภารกิจ)  
จำนวน  1 อัตรา  
- พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน 5 อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวัย) 
จำนวน 2 อัตรา 

127,300              

ผ.ด.02 



 

หน้า 42 
 

 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000 สำนักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 
- ช่วงอายุ 60-69 ปี  จำนวน  678 คน 
- ช่วงอายุ 70-79 ปี จำนวน  387  คน 
- ช่วงอายุ 80-89 ปี  จำนวน  182 คน 
- ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป  จำนวน 20 คน  

10,479,600 สำนักปลัด             

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ดังนี้ 
- ผู้พิการ    จำนวน  366 คน 
- กันไว้สำหรับขึ้นทะเบียนเพิ่ม     
จำนวน 50 คน 

3,705,600 สำนักปลัด             

5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้
จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยู่ยาก หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้
อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ 
อาชีพเลี้ยงตนเองได้ 

30,000 สำนักปลัด             

6 สำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
จำเป็นเร่งด่วน เช่น วาตภัย ภยัแล้ง และ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

250,000 สำนักปลัด             



 

หน้า 43 
 

 
 
 

  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

2562 2563 
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 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของค่าบริการ
สาธารณสุขแห่งชาติ  
ฐานอำนาจตามหนังสือ มท 0891.3/ว 
2199 ลว. 10 พฤศจิกายน 2552 
และหนังสือ มท 0891/ว 1514 ลว. 
26 กรกฎาคม 2554 

112,000 สำนักปลัด             

8 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

199,842 สำนักปลัด             

รวม 8 โครงการ 14,909,342              



 

หน้า 44 
 

บัญชคีรุภัณฑ์ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานเคหะชุมชน 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน จำนวน 3 
เครื่อง    

85,800 กองช่าง             

2 ตู้บานเลื่อนกระจก เพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  
ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 หลัง 
โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
1) ขนาดกว้าง 120xลึก40x สงู 87 ซม. 
2) ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มิล 
3) บานเลื่อนกระจก 2 ประตู  
มองเห็นภายในได้ชดัเจนเลื่อนได้ลื่นไมส่ะดุด
มือ มือจับพลาสติกแบบฝงั พร้อมกุญแจ
ล็อค เพื่อความปลอดภัยภายในมีแผ่น 
ชั้นวาง 2 แผ่น ปรับระดบัได้ตาม 
ความต้องการ 
4) รับประกัน 1 ปี 

14,400 กองช่าง             

ผ.ด.02/1 



 

หน้า 45 
 

 

 
 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
3 ตู้เอกสารแบบ 2 บานประตู เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  

แบบ 2 บานประตู จำนวน 1 ตู้  
    โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

5,500 กองช่าง             

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
4 บันไดพาดอลูมิเนียม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดพาด 

อลูมิเนียม โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้ 
     - ผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพ 
สูงได้มาตรฐาน 
     - ผิวของขั้นบันไดเป็นร่องลึก  
ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ 
     - ผ่านกรรมวิธีป้องกันการเกิด 
คราบดำ และช่วยเพิ่มความแข็งแรง 

5,000 กองช่าง             



 

หน้า 46 
 

 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
5 เครื่องเจียไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครือ่งเจียไฟฟ้า 

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี ้
    - ขนาด 4 นิ้ว กำลังไฟ 840 วัตต์ 

4,500 กองช่าง             

5 ไฟสปอร์ตไลท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือไฟสปอร์ตไลท์ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
    - สปอร์ตไลท์ เมทัลฮาไลด์ 400 w  
พร้อมหลอด 1 ชุด 

3,500 กองช่าง             

6 สว่านไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือสว่านไฟฟ้า  
มีคุณลักษณะดังนี้  
    - ขนาด 5 หุน 710 วัตต์ 

4,400 กองช่าง             

ครุภัณฑ์สำรวจ 
7 เทปวัดระยะ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวดัระยะ 

โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี้  
- เนื้อเทปเปน็ชนิดสแตนเลสอย่างดี 
- มีความยาว 50 เมตร และความกว้าง  
13 มม. และหนา 0.2 มม. 
- ใช้มาตราเมดริกในการวัด  
- ขีดแบ่งละเอียด 1 มม.มีเลขกำกับทุก ๆ  
1 ซม. 
- บรรจุในโครงเปลือย มีด้ามจับ  
และก้านหมุนเก็บเทป 
 - มีหนังสือสำคัญแสดงการใหค้ำรับรอง 
จากสำนักงานกลางชัง่ตวงวัด 

4,000 กองช่าง             



 

หน้า 47 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
8 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์  
สำหรับงานสำนักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

17,000 กองช่าง             

9 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ เครือ่งพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

15,000 กองช่าง             

รวม 9 โครงการ 159,100              



 

หน้า 48 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา) 

 
 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 ตู้เก็บเอกสาร สำหรับงานสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสาร  

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดงันี้ 
- ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต  
- ขนาดกว้าง 120 ลึก 40 สงู 87 ซม. 
- ผลิตจากเหล็กหนา 0.6 มม. 
- บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มองเห็นภายใน
ได้ชัดเจนเลื่อนไดล้ื่นไม่สะดดุมือ มือจับ
พลาสติกแบบฝงั พร้อมกุญแจล็อค เพื่อ
ความปลอดภัย ภายในมีแผน่ชัน้วาง 2 แผน่ 
ปรับระดับได้ตามความต้องการ 

9,600 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
2 เครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ พร้อม

อุปกรณ์เสริม สำหรับงานสำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องขยายเสียงแบบ
เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์เสริม  
 

12,500 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

รวม 2 โครงการ 22,100              

ผ.ด.02/1 



 

หน้า 49 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
  

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด

หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) สำหรับสำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) สำหรับงานสำนักงาน 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นคอนเมอืง)  
จำนวน 1 เคร่ือง 

7,500 กอง
การศึกษา

ฯ 

            

รวม 1 โครงการ 7,500              

ผ.ด.02/1 



 

หน้า 50 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

 

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 สำนักปลัด             

2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน
สำนักงาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง 

32,000 สำนักปลัด             

รวม 2 โครงการ 49,000              

ลำ 
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม 
  

รายละเอียดโครงการ 
  

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย 
ดำเนินการ 

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

ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน

สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

17,000 กองคลัง             

รวม 1 โครงการ 17,000              

ผ.ด.02/1 


