
แผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

อ าเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง

โทรศัพท์ 044-002145-6





ค าน า

               เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การ

บริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง  จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานข้ึน  เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของ

แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนา ท่ีด าเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี องค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก้งสนามนาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง
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100

จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมดใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน

งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

ในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

หน่วยด าเนินการ

4 66.67 140,000                25.00 ส านักปลัด

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 6 โครงการ 560,000        บาท 4 66.67 140,000               25.00

10 52.63 5,162,144             67.89 กองการศึกษา

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 19 โครงการ 7,603,920      บาท 10 52.63 5,162,144            67.89

   3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 โครงการ 1,780,000      บาท 6 60.00 675,000                37.92 ส านักปลัด

   3.2 แผนงานงบกลาง 3 โครงการ 15,580,000    บาท 3 100.00 14,500,400            93.07 ส านักปลัด

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 13 โครงการ 17,360,000    บาท 9 69.23 15,175,400           87.42

   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 38 โครงการ 10,234,700    บาท 23 60.53 4,770,000             46.61 กองช่าง

   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 19 โครงการ 32,580,700    บาท 5 26.32 31,114,000            95.50 กองช่าง

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 57 โครงการ 42,815,400    บาท 28 49.12 35,884,000           83.81

    1.1 แผนงานการเกษตร

    2.1 แผนงานการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง

ยุทธศาสตร์/ แผนงาน

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ



4

จ านวนโครงการ

ท่ีด าเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการท้ังหมดใน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน

งบประมาณ (บาท)

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณท้ังหมด

ในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

หน่วยด าเนินการยุทธศาสตร์/ แผนงาน

8 66.67 680,000                47.22 กองการศึกษา

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 12 โครงการ 1,440,000      บาท 8 66.67 680,000               47.22

   6.1 แผนงานงบกลาง 5 โครงการ 3,180,000      บาท 4 80.00 1,804,200             56.74 ส านักปลัด

   6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 โครงการ 2,512,300      บาท 13 81.25 955,000                38.01 ส านักปลัด

   6.3 แผนงานบริหารงานคลัง 2 โครงการ 45,000          บาท 2 100.00 45,000                  100.00 กองคลัง

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 23 โครงการ 5,737,300      บาท 19 82.61 2,804,200            48.88

   7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 โครงการ 470,000        บาท 6 75.00 255,000                54.26 ส านักปลัด

   7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10 โครงการ 700,000        บาท 6 60.00 315,000                45.00 ส านักปลัด

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 18 โครงการ 1,170,000      บาท 12 66.67 570,000               48.72

3 75.00 100,000                58.82 ส านักปลัด

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 4 โครงการ 170,000        บาท 3 75.00 100,000               58.82

   9.1 แผนงานสาธารณสุข 7 70.00 245,000                27.97 ส านักปลัด

รวมโครงการในแผนพัฒนาฯ/ งบประมาณ 10 โครงการ 876,000        บาท 7 70.00 245,000               27.97

รวมโครงการท้ังส้ิน 162 โครงการ 77,732,620    บาท 100 61.73 60,760,744           78.17

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

   5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   8.1 แผนงานการเกษตร

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

    1.1 แผนงานการเกษตร

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 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตาม

แนวทางพระราชด าริ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม

ตามโครงการ

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

ด าเนินการอันเน่ืองจากพระราชด าริ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

สนับสนุนตามโครงการ

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

140,000         บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

5

บัญชี/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

    2.1 แผนงานการศึกษา

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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานการจัด

งานวันเด็กแห่งชาติ ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ฯลฯ

130,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพเด็กและเยาวชน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพเด็ก

และเยาวชน จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า

วิทยากร ฯลฯ

150,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

3 โครงการจัดนิทรรศการและ

แข่งขันวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

กิจกรรมวิชาการ ส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กปฐมวัยศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงาน/ ค่าจัด

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารของสถานศึกษา

1,004,900        ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

6

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



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 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบของ อบต .

1,362,244        ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

7 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านโนนรัง

ด าเนินการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านโนนรัง

60,000            ศพด. บ้านโนนรัง กองการศึกษา

8 โครงการติดต้ังเหล็กดัด ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง

ด าเนินการติดต้ังเหล็กดัดประตู 2 

ช่อง และหน้าต่างอาคาร 14 ช่อง

65,000            ศพด. บ้านโนนรัง กองการศึกษา

9 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ

เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน )

อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 6 ในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของ อบต .แก้งสนามนาง

100,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

10 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (โครงการ

อาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัด )

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต

 อบต.แก้งสนามนาง

2,160,000        ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

5,162,144       บาทรวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

7



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

   3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

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 โครงการเพ่ิมศักยภาพและโอกาส

แก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสใน

การสร้างอาชีพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ

200,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการส่งเสริมการพัฒนา

บทบาทสตรีและสถาบันครอบครัว

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

บทบาทสตรี

200,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม

อาชีพให้แก่ประชาชน

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

สังคมสงเคราะห์และพัฒนา

คุณภาพชีวิตแก่กลุ่มสตรี เด็ก 

ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนใน

กลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

6 โครงการอุ่นไอรัก เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการอุ่นไอรัก

125,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

675,000         บาท

8

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

   3.2 แผนงานงบกลาง

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 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุ

11,834,400      ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพคนพิการ

2,600,000        ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์

66,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

14,500,400     บาท

9

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 โครงการหลังฝนถนนดี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

หลังฝนถนนดี เช่น กิจกรรมการ

ประสานขอเคร่ืองจักรหน่วยงาน

อ่ืนและอ่ืน  ๆ

70,000           ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน Overlay 

หมู่ท่ี 2 ศาลากลางบ้านโนนรัง - 

บ้านฤทธ์ิรักษา หมู่ท่ี7

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 250 

เมตร หนา 0.04 เมตร

400,000          บ้านฤทธ์ิรักษา กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี

 4 สายหน้าวัดหนองบง - สระ

หนองโพธ์ิ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 185 

เมตร หนา 0.15 เมตร

400,000          บ้านหนองบง กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 

10 สายกรมชลประทาน ถึง 

หนองผักหวาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 266 เมตร หนา

 0.15 เมตร

170,000          บ้านหนองเม็กน้อย กองช่าง

5 โครงการขยายเขตท่อเมนประปา

หมู่ท่ี 7 จากหลังโรงเรียนบ้านโนน

รัง ถึงบ้านนายสมร ศรีประเสริฐ

ขยายท่อเมนประปา ระยะทาง 

393 เมตร

43,000           บ้านฤทธ์ิรักษา กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี

 1 สายรอบวัดศูนย์กลาง โดยการ

เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 208 

เมตร หนา 0.04 เมตร

332,500          บ้านศูนย์กลาง กองช่าง

10

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564หน่วย

ด าเนินการ
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



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 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี

 12 สายคุ้มทรายทอง ไปคุ้มโล

จรัส โดยเสริมผิวแอสฟัลติกคอนก

รีต

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 313 

เมตร หนา 0.04 เมตร 

400,000          บ้านเจริญสุข กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี

 9  ซอยปาประกาย - แยกบ้าน

นางสมร พลเสน

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

40,000           บ้านแก่งขาม กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ท่ี

 9 โดยการเสริมผิวแอสฟัลติกคอ

นกรีต ซอยโรงพิมพ์สมชาย-บ้าน 

ร.ต.ท. ทองม้วน

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 281 

เมตร หนา 0.04 เมตร

360,000          บ้านแก่งขาม กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนนคสล. บ้าน

ฤทธ์ิรักษาหมู่ท่ี 7 โดยการเสริมผิว

แอสฟัล ติกคอนกรีต สายบ้าน

นายถวิล โกสุมภ์ ถึง ศาลปู่ตา

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 204 

เมตร หนา 0.04 เมตร

327,000          บ้านฤทธ์ิรักษา กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 

หมู่ท่ี 10 จากบ้านหนองเม็กน้อย -

 ล าห้วยข้ีหนู

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 285 

เมตร หนา 0.15 เมตร

230,000          บ้านหนองเม็กน้อย กองช่าง

12 โครงการเสริมผิวถนน คสล. หมู่ท่ี 

3 สายบ้านนายคูณ เกษนอก ถึง 

บ้านนางจ ารัส

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

130,000          บ้านแก่งโก กองช่าง

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

11
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



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 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติ

กคอนกรีต จากรอยต่อ หมู่ท่ี 7 ถึง

 บ้านแก่งโก หมู่ท่ี 3

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 169 

เมตร หนา 0.04 เมตร

270,000          บ้านแก่งโก กองช่าง

14 โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนก

รีต ม.8 สายสามแยกบ้านหนอง

ขามนาดี (หน้าโรงเรียนบ้านหนอง

ขามนาดี) ถึงบ้านนางบรรจง เสน

นอก

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 240 

เมตร หนา 0.04 เมตร

400,000          บ้านหนองแขมพัฒนา กองช่าง

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาย

ตะวันออกบ้าน ถึง ศูนย์กลางรี

สอร์ท หมู่ท่ี 1

ขยายจ านวน 2 จุด 27,000           บ้านศูนย์กลาง กองช่าง

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า สายบ้าน

นางภัคจิรา ระวาดวอน ถึง บ้าน

นางไพรวัลย์ พลนอก หมู่ท่ี 1

ขยายจ านวน 3 จุด 40,500           บ้านศูนย์กลาง กองช่าง

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 หมู่ท่ี 5 บ้านนางพยุทอง ตะวัน - 

ล าห้วยข้ีหนู

ระยะทาง 600 เมตร 200,000          บ้านหนองขามนาดี กองช่าง

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 หมู่ท่ี 6 จากบ้านนายทองพราว 

ลาดนอก -ส านักสงฆ์บ้านหนอง

สะเดา

ขยายจ านวน 15 จุด 210,000          บ้านหนองสะเดา กองช่าง

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 หมู่ท่ี 6 จากบ้านนายภาคภูมิ 

เภาพาน ถึง บ้านนายสังวาลย์ 

จันทร์เรือง

ขยายจ านวน 2 จุด 30,000           บ้านหนองสะเดา กองช่าง

12
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

 หมู่ท่ี 6 จากสามแยกบ้านนายกาด

 ทบลา ถึงบ้านนายถาวร หอมแพง

ไว้

ขยายจ านวน 5 จุด 70,000           บ้านหนองสะเดา กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ท่ี 5 สายถนนกรมชลประทาน 

ไปถนนนิเวศรัตน์ 202

ระยะทาง 600 เมตร 200,000          บ้านหนองขามนาดี กองช่าง

22 โครงการเพ่ิมจุดโคมไฟฟ้า

สาธารณะ 

จุดท่ี 1 ตู้ยามบ้านฤทธ์ิรักษา 

จุดท่ี 2 สามแยกทางไปบ้านโนนรัง 

จุดท่ี 3 หน้าบ้านนายสมร ศรี

ประเสริฐ 

จุดท่ี 4 หน้าบ้านนายประหยัด 

โฉมทอง

เพ่ิมจุดโคมไฟฟ้าจ านวน 4 จุด 30,000           บ้านฤทธ์ิรักษา กองช่าง

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือ

จ่ายเป็นค่าตรวจสอบ 

ค่าธรรมเนียม ค่าส่วนเฉล่ีย 

รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

390,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

4,770,000       บาทรวม

13
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

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 โครงการก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์หลังห้องสมุดเฉลิม

พระเกียรติ หมู่ 11

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

400,000          บ้านไร่พัฒนา กองช่าง

400,000         บาท

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

14

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

รวม



4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

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 ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์

คอนกรีตสายบ้านหนองขามน้อย

(ต าบลบึงงพะไล) ไปถนนนิเวศรัตน์

 บ้านไร่พัฒนา หมู่ท่ี 11

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,400

 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี 

ไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม.

9,886,000       บ้านไร่พัฒนา กองช่าง

2 โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์

คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถ่ิน 

นม.2168 สายแยกถนนทางหลวง

หมายเลข 202 - บ้านหนองบง 

หมู่ท่ี 4

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,020

 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพ้ืนท่ี 

ไม่น้อยกว่า 16,160 ตร.ม. ไหล่

ทางข้างละ 1 เมตร

4,534,000       บ้านหนองบง กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวจุรา

พร สุโพธ์ิ - ล าห้วยข้ีหนู บ้าน

หนองขามนาดี หมู่ท่ี 5

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,800 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 

คสล. ไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม. 

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

9,734,000       บ้านหนองขามนาดี กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายสระหนองบง - 

ถนนทางหลวงหมายเลข 2369 

บ้านหนองบง หมู่ท่ี 4

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,615 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 

คสล. ไม่น้อยกว่า 9,690 ตร.ม.

6,560,000       บ้านหนองบง กองช่าง

30,714,000     บาท

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

15



5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

   5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดการแข่งขัยกีฬา

120,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

2 โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตซอล เพ่ือฝึกทักษะฟุตซอลให้กับเด็กและ

เยาวชนต าบลแก้งสนามนาง

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

3 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัน

ส าคัญทางพุทธศาสนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดเตรียมงานต่างๆ และการจัด

งานประเพณีในวันส าคัญต่างๆ

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

4 โครงการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 

และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานบุญกุ้มข้าวใหญ่

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานประเพณีงานบุญบ้ังไฟ

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา
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พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



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 โครงการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานต์ดอกล าดวนหอม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 

เก่ียวกับประเพณีวันสงกรานต์และ

อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

150,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม

 ประเพณีลอยกระทง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

งานประเพณีลอยกระทง

100,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

8 โครงการสร้างสรรค์งาน

ประติมากรรมประจ าท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง

เหมาจัดท าประติมากรรมหรือ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในพ้ืนท่ี

150,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

680,000         บาทรวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   6.1 แผนงานงบกลาง

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 เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่าย

เฉพาะการประปา

เพ่ือช่วยเหลือกิจการประปาของ

อบต.แก้งสนามนาง

960,800          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 ส ารองจ่าย ส าหรับจ่ายกรณีจ าเป็นหรือ

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน

461,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ/ สนับสนุน

กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยยึด

หลักการประชาชนออม 1 ส่วน 

อปท. 1 ส่วน

152,400          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินสมทบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพใน

ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี อบต .แก้ง

สนามนาง

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน

230,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

1,804,200       บาท

18

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม



6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 อบต.เคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือออก

ให้บริการด้านต่างๆ ของ อบต . 

และรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการกฎหมายน่ารู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือเผยแพร่

กฎหมายให้กับประชาชน ส่งเสริม

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย

ท้องถ่ิน

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ

เลือกต้ังก าหนด

400,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 โครงการจัดงานรัฐพิธีและราชพิธี

ต่างๆ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 

งานประเพณี งานส าคัญทาง

ศาสนาต่างๆ และงานตาม

นโยบายของรัฐบาล

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

5 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา 

ในช่วงปิดภาคเรียน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง

นักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาค

เรียนเพ่ือใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

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

6 โครงการตามนโยบายของรัฐ เพ่ือจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ

 และกระทรวงมหาดไทย

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

7 โครงการท้องถ่ินโปร่งใส ร่วมใจ

พัฒนา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริม

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลให้ประชาชน

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู

งาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน ตามโครงการฝึกอบรม

และทัศนศึกษาดูงาน

200,000          สถานท่ีก าหนดใน

โครงการ

ส านักปลัด

9 โครงการวันท้องถ่ินไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

วันท้องถ่ินไทย

25,000            อบต.แก้งสนามนาง ส านักปลัด

10 โครงการวารสารองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก้งสนามนาง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดท า

วารสาร เอกสารในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

11 โครงการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล

พ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถ่ินและเวทีประชาคมหมู่บ้าน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดท า/จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

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

12 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และหลักธรรมาภิบาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม

เพ่ิมพูนให้ความรู้ คุณธรรม 

จริยธรรมให้แก่พนักงานและ

พนักงานจ้าง

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

13 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ

ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชนระดับ

อ าเภอ

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

955,000         บาทรวม

21
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

   6.3 แผนงานบริหารงานคลัง

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 โครงการประชาสัมพันธ์และให้

ความรู้เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีของ

 อบต.

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม

ให้ความรู้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการเสีย

ภาษีให้กับ อบต.

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองคลัง

2 โครงการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินสัญจร เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออก

พ้ืนท่ีรับช าระภาษี อ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน ตลอดจน

เป็นการเผยแพร่และให้ความรู้

15,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองคลัง

45,000           บาท

22

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ



7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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 โครงการจุดตรวจและบริการ

ประชาชนเทศกาลปีใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้ังจุด

ตรวจและบริการประชาชนช่วง

เทศกาลปีใหม่

40,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการจุดตรวจและบริการ

ประชาชนเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้ังจุด

ตรวจและบริการประชาชนช่วง

เทศกาลสงกรานต์

40,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการต่อต้านยาเสพติดใน

ชุมชนและสถานศึกษา

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

งานตามโครงการต่อต้านยาเสพติด

ในชุมชนและสถานศึกษา

45,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติด

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

งานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในต าบล

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

5 โครงการรักษาความปลอดภัยจุด

รับ-ส่งเด็กบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กและโรงเรียนในเขตต าบลแก้ง

สนามนาง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตาม

โครงการ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ

รักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

อบรมให้ความรู้ประชาชนในการ

ช่วยกันรักษาความปลอดภัยใน

ชุมชน

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

255,000         บาท

งบประมาณ
รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม

สถานท่ี

ด าเนินการ
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หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม



7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ

ชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการการปกป้องสถาบันส าคัญ

ของชาติ

100,000          ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการสร้างความรักความ

สามัคคีของคนในชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการสร้างความรักความ

สามัคคีของคนในชาติ

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร . เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร .

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวน

พัฒนาศักยภาพ อปพร. และ

เจ้าหน้าท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ

ฝึกอบรมจัดต้ัง/ทบทวนพัฒนา

80,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

5 โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยฯ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงาน

ตามโครงการอบรมซ้อมแผนฯ

15,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

24

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

พ.ศ. 2564



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

6 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

ความปลอดภัยในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ

ความปลอดภัยในชุมชน

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

315,000         บาท

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

25
ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

รวม



8. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   8.1 แผนงานการเกษตร

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 โครงการปลูกต้นไม้เน่ืองในวัน

ส าคัญและวันต้นไม้ประจ าปี

แห่งชาติ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูก

ต้นไม้

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวอนุรักษ์

และส่งเสริมการท่องเท่ียว

เพ่ือส่งเสริมให้แก่ประชาชนปลูก

พืชบ ารุงดินในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และส่งเสริมการท่องเท่ียว

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้การ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ด้าน

การเกษตร

เพ่ือให้ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่

ประชาชน

30,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

100,000         บาท

26

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ



9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

   9.1 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการท าความสะอาดคร้ังใหญ่

ในชุมชน (Big cleaning day)

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

เพ่ือใช้ในการท าความสะอาด เช่น

ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม วัสดุ ฯลฯ

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การขาดสารไอโอดีนอย่างย่ังยืน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การขาดสารไอโอดีน

25,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์ ป้องกัน ก าจัดโรค

ไข้เลือดออก

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ายาเคมี น้ ามัน

เช้ือเพลิง ค่าทรายอะเบท ฯลฯ

60,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 โครงการณรงค์ป้องกัน ก าจัด โรค

ระบาดตามฤดูกาล

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม

ให้ความรู้เก่ียวกับโรคระบาดตาม

ฤดูกาล

25,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

5 โครงการลดขยะ คัดแยกจากต้น

ทางสร้างจิตส านึกรักษาส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม

โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ

ในชุมชน

25,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

27

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



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

6 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม

พระปณิธาน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม

 ค่าวัคซีน เข็ม กระบอกฉีดยา ฯลฯ

50,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

7 โครงการให้ความรู้การจัดการน้ า

เสียในชุมชน

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ให้ความรู้การจัดการน้ าเสียในชุมชน

40,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

245,000         บาทรวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม
งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

28



ประเภทครุภัณฑ์

    2.1 แผนงานการศึกษา

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 เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง เคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้งจ านวน 

2 ชุด เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้

เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

240,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองการศึกษา

240,000         บาท

ประเภทครุภัณฑ์

   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

1 เก้าอ้ีส านักงานหุ้ม PVC คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

4,800             อบต.แก้งสนามนาง กองช่าง

2 โต๊ะท างาน คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

4,000             อบต.แก้งสนามนาง กองช่าง

3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคล่ือน 4 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี

1,025,000        อบต.แก้งสนามนาง กองช่าง

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

29

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งสนามนาง

ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

รวม

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

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

4 เคร่ืองจ่ายสารคลอรีน คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

24,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

5 ป๊ัมสูบน้ าบาดาล ขนาด 1.5 HP 

220 V.

คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

100,000          ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

6 ป๊ัมสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 

HP 220 V

คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

46,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

7 ป๊ัมสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 5 

HP 380 V

คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

69,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

8 เคร่ืองเช่ือมท่อ PE ขนาด 63 - 

160 มม.

คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง กองช่าง

9 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์ 

(Ink Tank Printer)

คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

7,500             อบต.แก้งสนามนาง กองช่าง

10 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA คุณลักษณะตามท่ีก าหนดใน

แผนพัฒนาฯ

5,000             อบต.แก้งสนามนาง กองช่าง

1,305,300       บาทรวม

30

ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ประเภทครุภัณฑ์

   6.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

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 เก้าอ้ีส านักงานหุ้ม PVC ส าหรับใช้ในส านักงาน 4,800             อบต.แก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 ตู้เหล็ก 2 บาน ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 4 หลัง 

ส าหรับใช้ในส านักงาน

22,000            อบต.แก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน

ส านักงาน

ส าหรับใช้ในส านักงาน 34,000            อบต.แก้งสนามนาง ส านักปลัด

4 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติต้ัง

ถังหมึกพิมพ์

ส าหรับใช้ในส านักงาน 4,300             อบต.แก้งสนามนาง ส านักปลัด

5 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED

 ขาวด า

ส าหรับใช้ในส านักงาน 2,600             อบต.แก้งสนามนาง ส านักปลัด

67,700           บาท

ล าดับ

ท่ี
ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

31

รวม



ประเภทครุภัณฑ์

   7.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

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 เล่ือยยนต์ เคร่ืองยนต์ขนาด 0.8 

แรงม้า

ขนาดเคร่ืองยนต์ 0.8 แรงม้า 

ก าลังวัตต์ 0.6 กิโลวัตต์ แผ่นบังคับ

โซ่ขนาด 11.5 น้ิว

20,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

2 สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ 3 ช้ัน ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 น้ิว ความ

ยาวของสาย 20 เมตร

13,500            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

3 สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดยางสังเคราะห์ 3 ช้ัน ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 น้ิว ความ

ยาวของสาย 30 เมตร

14,500            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

48,000           บาท

ประเภทครุภัณฑ์

   9.1 แผนงานสาธารณสุข

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 ปืนยิงยาสลบสัตว์ คุณลักษณะเฉพาะ ด้ามปืนท าด้วย

ไม้ ล ากล้องขนาด 11 และ 13 มม.

 มี Adapter ต่อกับตัวปืน มี

ลูกดอกขนาด 1, 3, 5, 10 และ 20

 มล.

94,000            ต าบลแก้งสนามนาง ส านักปลัด

94,000           บาท

งบประมาณ
สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

รวม

ล าดับ

ท่ี
โครงการ/ กิจกรรม

รายละเอียดของ

โครงการ/ กิจกรรม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ งบประมาณ

สถานท่ี

ด าเนินการ

หน่วย

ด าเนินการ

32

รวม

ล าดับ

ท่ี


