
ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1  การจัดใหม้แีละบา้รงุรกัษาโครงสรา้งพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรบัปรงุบา้รงุรกัษาในเขตชมุชนและทอ้งถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 328,500      บา้นโนน กองช่าง

ซอยสวนหมาก-เช่ือมถนนบายพาส กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 169  เมตร หมู่ท่ี  2

บา้นโนน หมู่ท่ี 2 หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 250,800      บา้นน้ าฉ่า กองช่าง

สายโค้งนาตาหอม  บา้นน้ าฉ่า  หมู่ท่ี  3 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 134   เมตร หมู่ท่ี  3

หนา 0.15 เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา
ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

(  แบบ ผด. 02 )

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโปง่แดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1  การจัดใหม้แีละบา้รงุรกัษาโครงสรา้งพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรบัปรงุบา้รงุรกัษาในเขตชมุชนและทอ้งถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโปง่แดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 498,000      บา้นโกรก กองช่าง
ซอยไก่แก้ว-เช่ือมถนนบายพาส  กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 207   เมตร กระหาด
บา้นโกรกกระหาด  หมู่ท่ี  4 หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 4

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก โดยการลาดยางเอสฟลัท์ติกคอนกรีต ( AC) 497,900      บา้นหนอง- กองช่าง

คอนกรีต (AC)  สายโรงแปง้-บา้นหนองม่วง กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 297   เมตร ม่วงหมู่ท่ี 5

ถนนนคิมสหกรณ์ขอมทะเลสอ หนา 0.04  เมตร 

บา้นหนองม่วง  หมู่ท่ี  5 ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน



ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1  การจัดใหม้แีละบา้รงุรกัษาโครงสรา้งพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรบัปรงุบา้รงุรกัษาในเขตชมุชนและทอ้งถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโปง่แดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนิคลุก โดยการลงหนิคลุก 250,100      บา้นโปง่แดง กองช่าง

สายคลองนางหงษ ์ ถึงสะพานขาว ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 750    เมตร หมู่ท่ี  1

บา้นโปง่แดง  หมู่ท่ี  1 หนา 0.10  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

6 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนิคลุก โดยการลงหนิคลุก 193,400      บา้นน้ าฉ่า กองช่าง

สายหนองรังถึงปากปลาคาบ บา้นน้ าฉ่า ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 580    เมตร หมู่ท่ี  3

หมู่ท่ี  3 หนา 0.10  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน



ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1  การจัดใหม้แีละบา้รงุรกัษาโครงสรา้งพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรบัปรงุบา้รงุรกัษาในเขตชมุชนและทอ้งถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโปง่แดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

7 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนิคลุก โดยการลงหนิคลุก 200,100      บา้นน้ าฉ่า กองช่าง

สายนานายเพิ่ม  แรมสูงเนนิ  ถึงทางแยก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 600    เมตร หมู่ท่ี  3

บา้นละลมหม้อ  บา้นน้ าฉ่า  หมู่ท่ี  3 หนา 0.10  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

8 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนหนิคลุก โดยการลงหนิคลุก 286,400      บา้นโกรก กองช่าง

ซอยนกเอี้ยง-เช่ือมต่อถนนบายพาส ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 380    เมตร กระหาด

บา้นโกรกกระหาด  หมู่ท่ี  4 หนา 0.10  เมตร หมู่ท่ี  4

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน



ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1  การจัดใหม้แีละบา้รงุรกัษาโครงสรา้งพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรบัปรงุบา้รงุรกัษาในเขตชมุชนและทอ้งถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโปง่แดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

9 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก โดยการลงหนิคลุก 395,200      บา้นโปง่สุริยา กองช่าง

ซอยตาบนิ  บา้นโปง่สุริยา  หมู่ท่ี  7 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  720    เมตร หมู่ท่ี  7

หนา 0.15  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

10 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก โดยการลงหนิคลุก 250,100      กองช่าง

สายโรงสูบถึงท านลพระ  บา้นน้ าฉ่าสายชล ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  750    เมตร 

หมู่ท่ี  8 หนา 0.10  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน



ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1.1  การจัดใหม้แีละบา้รงุรกัษาโครงสรา้งพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรบัปรงุบา้รงุรกัษาในเขตชมุชนและทอ้งถ่ิน

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รบัผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปงีบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบรหิารส่วนต้าบลโปง่แดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บญัชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

11 โครงการก่อสร้างถนนดิน โดยการก่อสร้างถนนดิน 203,800      บา้นโปง่บรูพา กองช่าง

สายนานอ้ยมาชนสายโคทอง  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  710    เมตร หมู่ท่ี  6

บา้นโปง่บรูพา  หมู่ท่ี  6 ดินถมสูงเฉล่ีย  0.40  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

12 โคงการก่อสร้างถนนดิน โดยการก่อสร้างถนนดิน 46,400       บา้นโปง่บรูพา กองช่าง

สายหนองไผ่ข้างบอ่ปลาท่ีแตน  ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว  110    เมตร หมู่ท่ี  6

บา้นโปง่บรูพา  หมู่ท่ี  6 ดินถมสูงเฉล่ีย  0.60  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  จังหวดันครราชสีมา

ค่าระดับปญัหาและอุปสรรคในการด าเนนิงาน

ให้อยู่ในดุลยพนิิจของช่างผู้ควบคุมงาน

3,400,700   



                                                                                                                                        บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท  านบกั้นน ้า  ขดุลอก  ขดุสระ  พฒันาแหล่งน ้า  คลองน ้า  ระบบประปา  และการกระจายการใชป้ระโยชน์
แผนงานงบกลาง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเงินช่วยเหลืองบประมาณ เงินช่วยเหลืองบประมาณ 200,000            อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั /

รายจ่ายเฉพาะการประปา  อบต.โป่งแดง รายจ่ายเฉพาะการประปา  อบต.โป่งแดง

200,000            

(  แบบ ผด. 02 )

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ



2.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1  สนบัสนุนส่งเสริมเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรขององคก์ร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในโครงการพฒันา 250,000           อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั
คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา  อบต./พนกังานส่วนต าบล/ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร
ลูกจา้งประจ า/พนกังานจา้ง/ผูน้ าชุมชนและกลุ่ม สมาชิกสภา  อบต./พนกังานส่วนต าบล/
อาชีพต่างๆ ลูกจา้งประจ า/พนกังานจา้ง/ผูน้ าชุมชนและ

กลุ่มอาชีพต่างๆ

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ



2.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
2.2  สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยสี านกังานให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการปัจจุบนั
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 10,000              อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั
ทรัพยสิ์น

/

75,773              

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ





2.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
2.3  ส่งเสริมศกัยภาพของทอ้งถ่ินในทุกๆ  ดา้น  ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการใชจ่้ายในการจดั  อบต.สญัจร  เคล่ือนท่ี เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใชจ่้ายในโครงการ 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั / /

อบต.สญัจร  เคล่ือนท่ี

2 โครงการประชาคมหมู่บา้น  ต  าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการประชาคม 5,000                 อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
หมู่บา้น  ต  าบล

3 โครงการจดักิจกรรมและโครงการเฉลิม ค่าใชจ่้ายจการจดักิจกรรมและโครงการเฉลิม 20,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

พระเกียรติและสนบัสนุนโครงการอนัเน่ือง พระเกียรติและสนบัสนุนโครงการอนัเน่ือง
มาจากพระราชด าริ มาจากพระราชด าริ

4 โครงการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ค่าใชจ่้ายต่างๆ  ในการจดักิจกรรมโครงการ 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ



2.  ยทุธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
2.3  ส่งเสริมศกัยภาพของทอ้งถ่ินในทุกๆ  ดา้น  ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กบั ค่าใชจ่้ายต่างๆ  ในการจดักิจกรรมโครงการ 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กบัพนกังาน

ส่วนทอ้งถ่ิน

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผูบ้ริหาร ค่าใชจ่้ายต่างๆ  ในการจดักิจกรรมโครงการ 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
สมาชิกสภา  อบต.  พนกังานส่วนต าบล อบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผูบ้ริหาร
พนกังานจา้ง  และประชาชนทัว่ไป สมาชิกสภา  อบต.  พนกังานส่วนต าบล

พนกังานจา้ง  และประชาชนทัว่ไป

7 อุดหนุนโครงการจดังานพระราชพิธี อุดหนุนโครงการจดังานพระราชพิธี 20,000               อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั
รัฐพิธี  เน่ืองในวนัส าคญัของชาติ รัฐพิธี  เน่ืองในวนัส าคญัของชาติ



3.  ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการศึกษา
3.1  ส่งเสริมสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

1 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 161,700            อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
(ค่าอาหารกลางวนั) อบต.โป่งแดง

2 โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 10,000              อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
อบต.โป่งแดง  อบต.โป่งแดง  

3 โครงการป้องกนัอุบติัเหตุและส่งเสริมสุขภาพอนามยั การป้องกนัอุบติัเหตุและส่งเสริมสุขภาพ 10,000              อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
ใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง อนามยัใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง

4 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจดัการเรียนการสอน 56,100              อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
(ค่าจดัการเรียนการสอน) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ



3.  ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการศึกษา
3.1  ส่งเสริมสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค.

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2563
ที่ โครงการ

5 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนงัสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, 37,290              อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
(ค่าหนงัสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบ ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน,ค่ากิจกรรมพฒันา
นกัเรียน,ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) ผูเ้รียน

6 โครงการก่อสร้างหลงัคาสนามเด็กเล่น  ศพด. ค่าใชจ่้ายในการกอสร้างหลงัคา 100,000            อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
อบต.โป่งแดง สนามเด็กเล่น  ศพด.  อบต.โป่งแดง



ก.ย.

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563



ก.ย.

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563



3.  ยทุธศาสตร์พฒันาดา้นการศึกษา
3.2  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน
แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นโป่งแดงน ้าฉ่า อุดหนุนโรงเรียนบา้นโป่งแดงน ้าฉ่า 488,000            อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ / / / /

สามคัคี  (สพฐ.) สามคัคี  (สพฐ.)

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นโนน  (สพฐ.) อุดหนุนโรงเรียนบา้นโนน  (สพฐ.) 332,000            อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ / / / /

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบา้นโกรกกระหาด อุดหนุนโรงเรียนบา้นโกรกกระหาด 212,000            อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ / / / /

(สพฐ.)

4 โครงการตน้กลา้ความดี ค่าใชจ่้ายต่างๆ  ในการจดัโครงการ 20,000              อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ

ตน้กลา้ความดี

1,052,000         

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ



                                                                                                           บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

4.  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม
4.1  สนบัสนุนศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกิจกรรมพระพทุธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัคลา้ยพระบรม ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัคลา้ยพระบรม 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /

ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติ วนัชาติและวนัพอ่แห่งชาติ

2 โครงการค่าใชจ่้ายในการจดังาน ค่าใชจ่้ายในการจดังาน 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /

วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง
วนัแม่แห่งชาติ วนัแม่แห่งชาติ

3 โครงการค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเฉลิม ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเฉลิม 20,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระชนมพ์รรษาสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

#REF!

(  แบบ ผด. 02 )
แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



                                                                                                           บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

4.  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม
4.1  สนบัสนุนศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกิจกรรมพระพทุธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเน่ืองใน ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /

โอกาสวนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จ วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิน
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

5 โครงการค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเน่ืองใน ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมเน่ืองในโอกาส 10,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /

โอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
เจา้สุทิดา  พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี สุทิดา  พชัรสุธาพิมลลกัษณ พระบรมราชินี

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง

ที่ โครงการ

(  แบบ ผด. 02 )

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



                                                                                                           บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

4.  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม
4.1  สนบัสนุนศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินกิจกรรมพระพทุธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี
แผนงานการศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ก.พ.ม.ีค. เม.ย.พ.ค.ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดักิจกรรมเขา้พรรษาประจ าต  าบล เพ่ือจ่ายค่าใชจ่้ายในโครงการจดักิจกรรม 10,000               อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

เขา้พรรษาประจ าต  าบล

2 โครงการจดักิจกรรมออกพรรษา เพ่ือจ่ายค่าใชจ่้ายในโครงการจดักิจกรรม 40,000               อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

ออกพรรษา

3 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายค่าใชจ่้ายในโครงการจดังานประเพณี 20,000               อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

ลอยกระทง

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(  แบบ ผด. 02 )



4.  ยทุธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม
4.2  ส่งเสริมการมีจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกสาธารณะ
แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดักิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม จดักิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 20,000               อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

20,000               

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการสงัคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูติ้ดเช้ือเอดส์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ คา่ใชจ่้ายในการด าเนินกิจกรรม 150,000           อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

ต าบลโป่งแดง เสริมสร้างคุณภาพผูสู้งอายุ

ต  าบลโป่งแดง

2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผูพิ้การต าบลโป่งแดง คา่ใชจ่้ายในกิจกรรมเสริมสร้าง 25,000             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

คุณภาพชีวิตผูพิ้การต าบลโป่งแดง

3 โครงการวนัผูสู้งอายปุระจ าต  าบลโป่งแดง คา่ใชจ่้ายในโครงการวนัผูสู้งอายุ 40,000             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /

ประจ าต  าบลโป่งแดง

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการสงัคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูติ้ดเช้ือเอดส์

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันาสตรีและครอบครัว คา่ใชจ่้ายในโครงการพฒันา 10,000             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

ต าบลโป่งแดง สตรีและครอบครัวต าบลโป่งแดง

2 โครงการบริหารจดัการครัวเรือนยากจน เพ่ือคา่ใชจ่้ายในโครงการบริหาร 10,000             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

แบบบูรณาการ จดัการครัวเรือนยากจน

แบบบูรณาการ

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการสงัคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส  และผูติ้ดเช้ือเอดส์

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ จ่ายเบ้ียยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์ 12,000             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

2 โครงการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ จ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ 8,500,000        อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

3 โครงการจ่ายเบ้ียความพิการ จ่ายเบ้ียความพิการ 1,800,000        อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

10,322,000    

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.2  ส่งเสริมสนบัสนุนความเป็นเลิศดา้นกีฬา
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดัการแขง่ขนักีฬา จกัการแขง่ขนักีฬา 150,000           อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

2 โครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้แขง่ขนั จดัส่งนกักีฬาเขา้แขง่ขนั 2,000               อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ

152,000           

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.3  ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนยป์ฏิบติัการร่วมป้องกนัและลดอุบติัเหตุ ค่าใชจ่้ายในโครงการศูนยป์ฏิบติัการ 30,000               อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั / / /
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ร่วมป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม,่ช่วงเทศกาล
สงกรานต ์ และเทศกาลต่างๆ

2 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ความเดือนร้อน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ 40,000               อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั
ของประชาชนจากเหตุภยัแลง้  วาตภยั  ภยัหนาว ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  ความเดือน
อุทกภยั  อคัคีภยัและไฟป่า ร้อนของประชาชนจากเหตุภยัแลง้

วาตภยั  ภยัหนาว  อุทกภยั  อคัคีภยัและ
ไฟป่า ฯลฯ ในเขตต าบลโป่งแดง

3 โครงการป้องกนัและรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือป้องกนัและรักษาท่ีดินสาธารณ 50,000               อบต.โป่งแดง ส านกังานปลดั
ประโยชน์

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ที่ โครงการ



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.3  ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆ  โครงการ 60,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
ประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งแดง ฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั

พิบติัประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โป่งแดง

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.3  ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แผนงานงบกลาง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส ารองจ่าย ช่วยเหลือกรณีจ าเป็นหรือบรรเทาความ 576,710             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
เดือดร้อนของประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
ที่ โครงการ

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.4  ส่งเสริมสนบัสนุนและดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 160,000           อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /
โครงการตามพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข  ทั้ง  8  หมู่บา้น

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.4  ส่งเสริมสนบัสนุนและดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอุดหนุนกิจการสาธารณกศุลและให้ อุดหนุนกิจการสาธารณกศุลและ 5,000               ท่ีท  าการปกครอง ส านกัปลดั /
ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนตาม อ.ขามทะเลสอ
เหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา ภารกิจของเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

จงัหวดันครราชสีมา

2 โครงการอุดหนุนการออกรับบริจาคโลหิตของ อุดหนุนการออกรับบริจาคโลหิต 15,000             ท่ีท  าการปกครอง ส านกัปลดั /
ส านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัในพ่ืนท่ีอ าเภอขาม ของส านกังานเหล่ากาชาด อ.ขามทะเลสอ
ทะเลสอและบริการผูบ้ริจาคโลหิต จงัหวดัในพ่ืนท่ีอ าเภอขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
เพ่ือสาธารณกศุล และบริการผูบ้ริจาคโลหิต

เพ่ือสาธารณกศุล

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมใหคุ้ณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.4  ส่งเสริมสนบัสนุนและดูแลดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชน
แผนงานงบกลาง

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ 100,000           อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั /
ในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี ในระดบัทอ้งถ่ินหรือพ้ืนท่ี

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(  แบบ ผด. 02 )
บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.5  ส่งเสริมควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ทั้งพืชและสตัว์
แผนงานธารณสุข

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนั ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการรณรงค์ 40,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
โรคพิษสุนขับา้และแมว ควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และแมว

2 โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนั ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการรณรงค์ 100,000             อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
โรคไขเ้ลือดออก ควบคุมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก

3 โครงการป้องกนั  ควบคุมโรคติดต่อและรักษา ค่าใชจ่้ายในโครงการป้องกนั 50,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
พยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา  2019  หรือ ควบคุมโรคติดต่อและรักษา
โรคโควิค 19  (Coranavirus Disease 2019 พยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัส  
(COVID-)  ฯลฯ โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค  19  

(Coranavirus Disease 2020
(COVID-)  ฯลฯ 190,000             

(  แบบ ผด. 02 )

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.6  ส่งเสริมเพ่ิมความรู้และป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการพฒันารูปแบบการด าเนินงานป้องกนั ค่าใชจ่้ายในการพฒันารูปแบบการ 15,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม ด าเนินงานป้องกนัและปรับเปล่ียน
แอลกฮอลข์องเยาวชนในพ้ืนท่ีต าบลโป่งแดง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกฮอลข์องเยาวชนในพิน้ที
ต  าบลโป่งแดง

15,000               

(  แบบ ผด. 02 )

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.7  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน
แผนงานการศึกษา

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ค่าใชจ่้ายในการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ 10,000               อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563



5.  ยทุธศาสตร์สร้างสงัคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
5.7  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงาน เสริมสร้างสมรรถนะการประสานงาน 15,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
เพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามยัเจริญพนัธ์ุ เพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามยั
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภใ์น เจริญพนัธ์ุป้องกนัแกไ้ขปัญหาเอดส์
กลุ่มวยัรุ่น  ต  าบลโป่งแดง และการตั้งครรภใ์นกลุ่มวยัรุ่น  

แผนด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง

ที่ โครงการ

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

(  แบบ ผด. 02 )



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
6.2  ส่งเสริมดา้นอาชีพและพฒันาสินคา้ในชุมชน
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่เกิดขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผดิชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยงัชีพ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการ 20,000          อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
เศรษฐกิจพอเพียง  (เกษตรยงัชีพ)

20,000          

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ที่ โครงการ



6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
6.4  ส่งเสริมนโยบายของรัฐ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการด าเนินการตามโครงการอนัเป็น ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ 10,000              อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
แนวนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการอนัเป็นแนวนโยบายของ

รัฐบาล

2 ค่าใชจ่้ายในงานรัฐพิธี ค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือพวงมาลยั 3,000                อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
ช่อดอกไม ้  ดอกไมส้ด  และพวงมาลา
ส าหรับพิธีการส าคญัต่างๆ

3 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง  ของ  อบต. 500,000            อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด

513,000            

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ที่ โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564



7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม
7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอยีดของกจิกรรม งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ทีเ่กดิขึน้จากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลกั ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จดักิจกรรมการอนุรักษธ์รรมชาติ 25,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั
(รณรงคล์ดปริมาณขยะ) และส่ิงแวดลอ้ม

(รณรงคล์ดปริมาณขยะ)

2 โครงการก าจดัผกัตบชวา จดักิจกรรมในโครงการก าจดัผกัตบชวา 20,000               อบต.โป่งแดง ส านกัปลดั

45,000               

(  แบบ ผด. 02 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ที่ โครงการ


