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ส่วนที่  1 
บทนำ 



บทนำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559   และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ  27  แผนการ
ดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วย
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในปีงบประมาณนั้น 

เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไปตาม  แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่ได้วางไว้  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2559  และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ซึ่ง
กำหนดให้การจัดทำแผนการดำเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือให้แนวทาง
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารราชการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนิน 
1. เพ่ือนำแผนงาน  โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาในแต่ละด้าน 
2. เพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน  โครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่ได้ดำเนินงาน

จริงทั้งหมดในแต่ละปงีบประมาณ 
3. เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  ช่วยให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
5. เพ่ือให้เกิดการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  ในการร่วม

พัฒนาให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร  สำหรับตรวจสอบและควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางท่ีกำหนด 
7. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

 

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ 

กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ้ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่  โดย
ข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/
อำเภอแบบบูรราการ 
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ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการ 

ดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์  และแนวทางพัฒนาของท้องถิ่นที่กำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน   2  ส่วน  คือ 
  ส่วนที่  1  บทนำ  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

-  บทนำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 
-  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  (ผด 01) 
-  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  (ผด 02) 
-  บัญชีจำนวนครุภัณฑ์  (แบบ ผด 02/1) 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงาน
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  
จัดทำประกาศ  เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เพ่ือปิดประกาศโดย
เปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได้ 
ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 

1.  การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางท่ีวางไว้ 
2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  เป็นไป

ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้ 
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน 
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ  และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง

แท้จริง 
5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส 
6. สามารถติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
7. สามารถติดตาม  และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพ่ือให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและประหยัด 
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จากข้ันตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพฒันาท้องถิ่น              
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

 
 
 

รวบรวมโครงการ/
กจิกรรม 

 

จำทำร่างแผนดำเนินงาน 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
 

พิจารณาร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

 

ประกาศใช้ 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 



 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริม ขนาดพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 57.7 ตร.ม 32,900       บ้านน้้าฉ่า กองช่าง
เหล็กมุมบ้านตามุนบ้านน้้าฉ่า  หมู่ท่ี  3 หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี  3

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 202,100      บ้านโป่งแดง กองช่าง
ซอยนายน้าโชค  บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 78   เมตร หมู่ท่ี  1

หนา 0.15 เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน

ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 153,500      บ้านน้้าฉ่า กองช่าง
ซอยบ้านนายวิชา  ชุ่มขุนทด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 72   เมตร สายชล 
บ้านน้้าฉ่าสายชล  หมู่ท่ี  8 หนา 0.15 เมตร หมู่ท่ี 8

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

(  แบบ ผด. 02 )

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 198,700      บ้านโกรก กองช่าง
ซอยร่วมใจบ้านโกรกกระหาด  หมู่ท่ี  4 กว้าง 3.50 เมตร ยาว  90   เมตร กระหาด  

หนา 0.15  เมตร หมู่ท่ี  4
ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 96,200       บ้านน้้าฉ่า กองช่าง
ซอยศาลาตาจันทร์ คอกวัวโคนม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40    เมตร สายชล
บ้านน้้าฉ่าสายชล  หมู่ท่ี  8 หนา 0.15  เมตร หมู่ท่ี  8

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมแหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50,400       บ้านโกรก กองช่าง
ซอยสันติสุข  2  เซ่ือมถนนบายพาส ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  15    เมตร กระหาด
บ้านโกรกกระหาด  หมู่ท่ี  4 หนา 0.15  เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลน หมู่ท่ี  4

ขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัด
นครราชสีมาค่าระดับปัญหาและอุปสรรใน
การด้าเนินงานให้อยู่ในดุลยพิจของช่างผู้ควบคุมงาน

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมแหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 249,700      บ้านน้้าฉ่า กองช่าง
สายกลางหมู่บ้าน  ช่วงท่ี  1+2 ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 15  เมตร หมู่ท่ี  3
บ้านโนน  หมู่ท่ี  2 หนา 0.15  เมตร 

ช่วงท่ี 2 ขนาดกว้าง 4.00  เมตร ยาว 58  เมตร 
หนา 0.15  เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 497,200      บ้านโกรก กองช่าง
สายหลัก  บ้านโกรกกระหาด  หมู่ท่ี  4 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว  131    เมตร กระหาด

หนา 0.15  เมตร หมู่ท่ี  4
ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

9 โครงการก่อสรน้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ โดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) 251,000      บ้านหนองม่วง กองช่าง
ติกคอนกรีต  ( AC)  สายถนนนิคม ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว  150  เมตร หมู่ท่ี  5
สหกรณ์ขามทะเลสอบ้านหนองม่วง หนาเฉล่ีย  0.14  เมตร
หมู่ท่ี  5 ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้าน โดยการลงหินคลุก 250,800      บ้านโป่งบูรพา กองช่าง
ตาแช่มคลองน้อย  ถึงโรงสูบบ้านน้้าฉ่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  530    เมตร หมู่ท่ี  6
บ้านโป่งบูรพา  หมู่ท่ี  6 หนา 0.15  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

11 โครงการก่อสร้างถนนหิคลุกสายโกรก โดยการลงหินคลุก 250,000      บ้านโป่งสุริยา กองช่าง
ช่องแมว  บ้านโป่งสุริยา  หมู่ท่ี  7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  340    เมตร หมู่ท่ี  7

หนา 0.10  เมตร 
ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายท้านบ โดยการลงหินคลุก 217,700      บ้านน้้าฉ่า กองช่าง
ตาเพ่ิม  ถึง  ฝายละลมหม้อ  บ้านน้้าฉ่า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  460    เมตร หมู่ท่ี  3
หมู่ท่ี  3 หนา 0.15  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเหมือน โดยการลงหินคลุก 47,300       บ้านโป่งแดง กองช่าง
กลาง - หัวนาตาแบบ  บ้านโป่งแดง  ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว  100    เมตร หมู่ท่ี  1
หมู่ท่ี  1 หนา   0.15  เมตร 

ก่อสร้างตามแบบแปลนขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  จังหวัดนครราชสีมา
ค่าระดับปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน
ให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ท้านบก้ันน้้า  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้้า  คลองน้้า  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเงินช่วยเหลืองบประมาณ เงินช่วยเหลืองบประมาณ 60,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
รายจ่ายเฉพาะการประปา  อบต.โป่งแดง รายจ่ายเฉพาะการประปา  อบต.โป่งแดง

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
2.1  สนับสนุนส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพบุคลากรขององค์กร
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา 130,000      อบต.โป่งแดง ส้านักงานปลัด
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  อบต./พนักงานส่วนต้าบล/ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
ลูกจ้างประจ้า/พนักงานจ้าง/ผู้น้าชุมชนและกลุ่มสมาชิกสภา  อบต./พนักงานส่วนต้าบล/
อาชีพต่างๆ ลูกจ้างประจ้า/พนักงานจ้าง/ผู้น้าชุมชนและ

กลุ่มอาชีพต่างๆ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายในชีวติฝึกอบรมให้ความรู้เร่ืองกฎหมายในชีวติ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักงานปลัด
ประจ้าวันแก่เจ้าหน้าท่ี ,สมาชิกสภา อบต.โป่งแดง,ประจ้าวันแก่เจ้าหน้าท่ี ,สมาชิกสภา 
ผู้น้าชุมชนและประชาชนท่ัวไป อบต.โป่งแดง ,ผู้น้าชุมชนและประชาชน

ท่ัวไป

2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
2.2  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีส้านักงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปัจจุบัน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโครงการจัดท้าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 20,000       อบต.โป่งแดง ส้านักงานปลัด
ทรัพย์สิน

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
2.3  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุกๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก . พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการใช้จ่ายในการจัด  อบต.สัญจร  เคล่ือนท่ีเพ่ือจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด / /
อบต.สัญจร  เคล่ือนท่ี

2 โครงการประชาคมหมู่บ้าน  ต้าบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาคม 5,000         อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
หมู่บ้าน  ต้าบล

3 โครงการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม ค่าใช้จ่ายจการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิม 20,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ือง พระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเน่ือง
มาจากพระราชด้าริ มาจากพระราชด้าริ

4 โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน

6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผู้บริหารค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดกิจกรรมโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนต้าบล อบรมคุณธรรมจริยธรรม  คณะผู้บริหาร
พนักงานจ้าง  และประชาชนท่ัวไป สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนต้าบล

พนักงานจ้าง  และประชาชนท่ัวไป

7 โครงการจัดท้าป้ายบอกทางป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดท้าป้ายบอกทางป้าย 50,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
โคราชจีโอพาร์ค ประชาสัมพันธ์โคราชจีโอพาร์ค

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
3.1  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 159,495      อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
(ค่าอาหารกลางวัน) อบต.โป่งแดง

2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพอนามัยการป้องกันอุบัติเหตุและส่งเสริมสุขภาพ 10,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
ใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง อนามัยใน  ศพด.  อบต.โป่งแดง

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน 52,700       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
(ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.โป่งแดง

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, 35,030       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ืองแบบค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนา
นักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ผู้เรียน

3.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้้าฉ่า อุดหนุนโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้้าฉ่า 558,600      อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ / / / /
สามัคคี  (สพฐ.) สามัคคี  (สพฐ.)

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนน  (สพฐ.) 365,400      อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ / / / /

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด อุดหนุนโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 264,600      อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ / / / /
(สพฐ.)

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4 โครงการต้นกล้าความดีต้าบลโป่งแดง ค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการจัดโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ
ต้นกล้าความดี

4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายพระบรมค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายพระบรม 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

2 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ

3 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิม 20,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

#REF!

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเน่ืองใน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
โอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิน
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

5 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเน่ืองใน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาส 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
เจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4.1  สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมเข้าพรรษาประจ้าต้าบล เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม 5,000         อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /
เข้าพรรษาประจ้าต้าบล

2 โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม 40,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /
ออกพรรษา

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี 5,000         อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /
ลอยกระทง

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
4.2  ส่งเสริมการมีจิตส้านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตส้านึกสาธารณะ
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดกิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรม จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 15,000       อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

15,000       
5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเช้ือเอดส์
แผนงานสังคมสงเคราะห์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินกิจกรรม 70,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ต้าบลโป่งแดง เสริมสร้างคุณภาพผู้สูงอายุ

ต้าบลโป่งแดง

2 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้พิการต้าบลโป่งแดงค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเสริมสร้าง 20,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
คุณภาพชีวิตผู้พิการต้าบลโป่งแดง

3 โครงการวันผู้สูงอายุประจ้าต้าบลโป่งแดง ค่าใช้จ่ายในโครงการวันผู้สูงอายุ 30,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
ประจ้าต้าบลโป่งแดง

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน เพ่ือค่าใช้จ่ายในโครงการบริหาร 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
แบบบูรณาการ จัดการครัวเรือนยากจน

แบบบูรณาการ

2 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัวต้าบลโป่งแดงเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
พัฒนาสตรีและครอบครัว
ต้าบลโป่งแดง

แผนงานงบกลาง
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 12,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด

2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 9,900,000   อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด

3 โครงการจ่ายเบ้ียความพิการ จ่ายเบ้ียความพิการ 1,820,000   อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.2  ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จักการแข่งขันกีฬา 100,000      อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน จัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน 2,000         อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุค่าใช้จ่ายในโครงการศูนย์ปฏิบัติการ 15,000       อบต.โป่งแดง ส้านักงานปลัด / / /
ทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ช่วงเทศกาลปีใหม่,ช่วงเทศกาล
สงกรานต์  และเทศกาลต่างๆ

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ความเดือนร้อนเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 30,000       อบต.โป่งแดง ส้านักงานปลัด
ของประชาชนจากเหตุภัยแล้ง  วาตภัย  ภัยหนาวป้องกันและแก้ไขปัญหา  ความเดือน
อุทกภัย  อัคคีภัยและไฟป่า ร้อนของประชาชนจากเหตุภัยแล้ง

วาตภัย  ภัยหนาว  อุทกภัย  อัคคีภัยและ
ไฟป่า ฯลฯ ในเขตต้าบลโป่งแดง

3 โครงการป้องกันและรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือป้องกันและรักษาท่ีดินสาธารณ 50,000       อบต.โป่งแดง ส้านักงานปลัด
ประโยชน์

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ  โครงการ 30,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย

พิบัติประจ้าองค์การบริหารส่วนต้าบล
โป่งแดง

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.3  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส้ารองจ่าย ช่วยเหลือกรณีจ้าเป็นหรือบรรเทาความ 160,419      อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
เดือดร้อนของประชาชน

2 โครงการป้องกันและรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวข้องในการ 50,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ป้องกันและรักษาท่ีดินสาธารณ
ประโยชน์ เช่น  การสอบแนวเขต ฯลฯ

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.4  ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 160,000      อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
โครงการตามพระราชด้าริ
ด้านสาธารณสุข  ท้ัง  8  หมู่บ้าน

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.4  ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน
แผนงานงบกลาง

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000      อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานธารณสุข
รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์ 40,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้าและแมว ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมว

2 โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการรณรงค์ 100,000      อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
โรคไข้เลือดออก ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 โครงการป้องกัน  ควบคุมโรคติดต่อและรักษา ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกัน 50,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
พยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัส  โคโรนา  2019  หรือควบคุมโรคติดต่อและรักษา
โรคโควิค 19  (Coranavirus Disease 2019 พยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัส  
(COVID-)  ฯลฯ โคโรนา 2019 หรือโรคโควิค  19  

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

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.6  ส่งเสริมเพ่ิมความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการพัฒนารูปแบบการด้าเนินงานป้องกัน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม ด้าเนินงานป้องกันและปรับเปล่ียน
แอลกฮอล์ของเยาวชนในพ้ืนท่ีต้าบลโป่งแดง พฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืม

แอลกฮอล์ของเยาวชนในพ้ินที
ต้าบลโป่งแดง

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

5.5  ส่งเสริมควบคุมการแพร่ระบาดของโรค  ท้ังพืชและสัตว์

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน
แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 5,000         อบต.โป่งแดง กองการศึกษาฯ /

5.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5.7  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงาน เสริมสร้างสมรรถนะการประสานงาน 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
เพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ุ เพ่ือระดมทรัพยากรส่งเสริมอนามัย
ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์ใน เจริญพันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
กลุ่มวัยรุ่น  ต้าบลโป่งแดง และการต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น  

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
6.1  ส่งเสิรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรยังชีพ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเศรษฐกิจ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด /
พอเพียง (เกษตรยังชีพ)

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
6.2  ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาสินค้าในชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ในต้าบล
โป่งแดง

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
6.2  ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาสินค้าในชุมชน
แผนงานการเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  และระดับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  

และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
6.4  ส่งเสริมนโยบายของรัฐ
แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการด้าเนินการตามโครงการอันเป็น ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการด้าเนินการ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
แนวนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการอันเป็นแนวนโยบายของ

รัฐบาล

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  การจัดให้มีและบ้ารุงรักษาโครงสร้างพ้ีนฐาน  ทางบก  ทางน้้า  และทางระบายน้้าและการปรับปรุงบ้ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

แผนการด้าเนินงาน  ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนต้าบลโป่งแดง  อ้าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ท่ี โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

2 ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือพวงมาลัย 3,000         อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ช่อดอกไม้   ดอกไม้สด  และพวงมาลา
ส้าหรับพิธีการส้าคัญต่างๆ

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  ของ  อบต. 250,000      อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
ตามท่ีคณะกรรมการเลือกต้ังก้าหนด

263,000     
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
7.2  ส่งเสริมการปลูกจิตส้านึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ (บาท) ด้าเนินการ รับผิดชอบหลัก 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 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด
(รณรงค์ลดปริมาณขยะ) และส่ิงแวดล้อม

(รณรงค์ลดปริมาณขยะ)

2 โครงการก้าจัดผักตบชวา จัดกิจกรรมในโครงการก้าจัดผักตบชวา 10,000       อบต.โป่งแดง ส้านักปลัด

20,000       

ท่ี โครงการ
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565



แผงงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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 ครุภณัฑส์ ำนกังำน
-โตะ๊ประชุม เพ่ือจดัหำโตะ๊ประชุม  ประกอบดว้ย 40,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั

โตะ๊ประธำนขนำดกวำ้ง 60 เซนติเมตต
ยำว 150 เซนติเมตร สูง  75 เซนติเมตร
จ ำนวน  2  ตวั  โตะ๊โล่ง  ขนำดกวำ้ง 60
เซนติเมตร ยำว 210 เซนติเมตร  สูง 75
เซนติเมตร  จ  ำนวน  6  ตวั

-โตะ๊พบัสแตนแลสขำสวิง เพ่ือจดัหำโตะ๊พบัสแตนเลสขำสวิง 20,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
จ ำนวน  5  ตวั
โตะ๊พบัสแตนเลสขำสวิง  ขนำดกวำ้ง  60
เซนติเมตร  ยำว  175  เซนติเมต
สูง   75  เซนติเมต 60,000           

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ  ผด.02/1

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
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แผงงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

2 ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง รถจกัรยำนยนต ์ ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำน 50,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
รถจกัรยำนยนต ์ จ  ำนวน 1  คนั คุณภณัฑ ์ เดือน  ธนัวำคม  2563  รถจกัรยำน

ยนต ์ ขนำดไมน่อ้ยกวำ่  110  ซีซี  แบบ
เกียร์ธรรมดำ

3 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 44,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  PC  และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์
จ  ำนวน  2  เคร่ือง คอมพิวเตอร์  

ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563

4 เคร่ืองพิมพ ์ Multifunction -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 8,000             อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
จ ำนวน  1  เคร่ือง และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563 52,000           

แบบ  ผด.02/1
บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา



แผงงานบริหารทั่วไป

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

5 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 22,000           อบต.โป่งแดง กองคลงั
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์
จ  ำนวน  1  เคร่ือง คอมพิวเตอร์  

ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563

6 เคร่ืองพิมพ ์ Multifunction -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 15,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
เลเซอร์  หรือ  LED  สี และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์
จ  ำนวน  1  เคร่ือง คอมพิวเตอร์  

ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563

ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ  ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่
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แผงงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

7 ครุภณัฑก์ำรเกษตร ขนำดก ำลงัเคร่ืองยนตไ์มต่  ่ำกวำ่ 3.5 แรงมำ้ 25,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
-เคร่ืองพน่ยำแบบใชแ้รงลม ควำมเร็วลมไมต่  ่ำกวำ่ 90 เมตร/วินำที
จ ำนวน  1  เค่ือง ควำมจุถงัน ้ำยำไมต่  ่ำกวำ่ 13  ลิตต

จดัหำโดยตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์
ธนัวำคม  2563

-เคร่ืองสูบน ้ำแบบท่อสูบน ้ำพญำนำค เป็นท่อสูบน ้ำแบบท่อพญำนำค ขนำด 5 น้ิว 50,000           อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
ใชเ้คร่ืองยนแบนซิน ขนำดท่อสูบน ้ำมีเสน้
ผ่ำศูนยก์ลำงไมน่อ้ยกวำ่ 5 น้ิว ควำมยำวไม่

นอ้ยกวำ่ 6 เมตร สำยส่งน ้ำชนิดผำ้ใบ
ขนำด 6 น้ิว ยำวไมน่อ้ยกวำ่ 100  เมตร

-เล่ือยโซ่ยนต ์ จ  ำนวน 1  เคร่ือง ขนำดแรงมำ้ของเคร่ือง 5.5 แรงมำ้ 5,000             อบต.โป่งแดง ส ำนกัปลดั
เคร่ืองยนต ์2  จงัหวะ บำร์ยำว 11.5 น้ิว

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

แบบ  ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์
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แผงงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

8 ครุภณัฑส ำนกังำน เพ่ือจดัซ่ือตูเ้หล็กบำนเล่ือนกระจก 10,000           อบต.โป่งแดง กองกำรศึกษำ
-ตูเ้หล็กบำนเล่ือนกระจก
จ ำนวน  1  หลงั

-ตูเ้หล็กแบบ  2  บำน มีมือจบัชนิดบิด  มีแผ่นชั้นปรับระดบั 3  ชั้น 5,900             อบต.โป่งแดง กองกำรศึกษำ
จ ำนวน  1  หลงั

9 เคร่ืองพิมพ ์ Multifunction -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 8,000             อบต.โป่งแดง กองกำรศึกษำ
จ ำนวน  1  เคร่ือง และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563 13,900           

แบบ  ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

53



แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

10 ครุภณัฑย์ำนพำหนะและขนส่ง ขนำด 1  ตนั  ปริมำตรกระบอกสูบไมต่  ่ำกวำ่ 850,000         อบต.โป่งแดง กองช่ำง
- รถบรรทุก  (ดีเซล) 2,400 ซีซี  หรือก ำลงัเคร่ืองยนตสู์งสุด
จ ำนวน  1  คนั ไมต่  ่ำกวำ่  110  กิโลวตัต ์ ขบัเคล่ือน 4 ลอ้

แบบมีช่องวำ่งดำ้นหลงัคนขบั ( Cab)
ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนคุณภณัฑ ์เดือน
ธนัวำคม  2563

- หลงัคำรถบรรทุก  ขนำด  1  ตนั ขนำด  1  ตนั 40,000           อบต.โป่งแดง กองช่ำง
หลงัคำไฟเบอร์กลำสหรือเหล็ก
ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนคุณภณัฑ ์เดือน
ธนัวำคม  2563

40,000           

แบบ  ผด.02/1

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

11 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 22,000           อบต.โป่งแดง กองช่ำง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  PC  และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์
จ  ำนวน  1  เคร่ือง คอมพิวเตอร์  

ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563

12 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  -  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง 22,000           อบต.โป่งแดง กองช่ำง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์
จ  ำนวน  1  เคร่ือง คอมพิวเตอร์  

ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563

44,000           

แบบ  ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

(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.

13 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม 4,000             อบต.โป่งแดง กองช่ำง
เคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถงัหมึกพิมพ์
ติดตั้งถงัหมึกพิมพ์ ( lnk  Tank  Printer)  
( lnk  Tank  Printer)  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน  ตำมเกณฑร์ำคำกลำง
จ ำนวน 1 เคร่ือง และคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพิวเตอร์  
ฉบบัเดือน  พฤษภำคม2563

14 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  ขนำด 800 VA  มีก ำลงัไฟฟ้ำขำออก (Output) 2,500             อบต.โป่งแดง กองช่ำง
เคร่ืองส ำรองไฟฟ้ำ กวำ่ 800  VA    480 ( Watts)

สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 15 นำที

6,500             

แบบ  ผด.02/1

บัญชีจ านวนครุภณัฑ์

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแดง  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวดันครราชสีมา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  25๖5 
............................................................. 

 

  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 หมวด 5  ข้อ  26  (2)  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผน
ดำเนินงาน  ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน  นั้น 
 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนการดำเนินงานถูกต้อง  ตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา 
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561 หมวด 5  ข้อ  
26  (2)  และเพ่ือแระชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  จึง
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  โดยให้มี
ผลตั้งแต่  ณ  วันประกาศเป็นต้นไป   

   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    20    เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564 
    

 

    
                                   นาวาอากาศเอก 

      (วีรชาติ  ชาญอนุสรสิทธิ์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


