
แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ   คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 10 12.05                      2,500,000.00 11.58 กองชาง

รวม 10 12.05               2,500,000.00       11.58

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา 15 18.07                        2,676,100.00 12.39 กองการศึกษาฯ

รวม 15 18.07               2,676,100.00       12.39

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2.41                             15,000.00 0.07 สํานักงานปลัด

3.2 แผนงานสาธารณสุข 5 6.02                           470,000.00 2.18 สํานักงานปลัด

3.3 แผนงานงบกลาง 1 1.20                           100,000.00 0.46 สํานักงานปลัด

รวม 8 9.64                 15,000.00            2.71

4.1 แผนงานการเกษตร 5 6.02                           115,000.00 0.53 สํานักงานปลัด

รวม 5 6.02                 115,000.00          0.53

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3.61                                 30,000.00 0.14 สํานักงานปลัด

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 1.20                                 10,000.00 0.05 สํานักงานปลัด

5.3 แผนงานงบกลาง 3 3.61                            9,754,200.00 45.17 สํานักงานปลัด

รวม 7 8.43                        9,794,200.00 45.35

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม



แบบ ผด. 01

ยุทธศาสตร/แผนงาน จํานวนโครงการ

ที่ดําเนินการ

คิดเปนรอยละของ

โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ   คิดเปนรอยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการพัฒนาทองถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ

6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชองชุมชน 21 25.30                          4,500,000.00 10.75 สํานักงานปลัด

รวม 21 25.30                      4,500,000.00 10.75

7. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 8.43                               430,000.00 10.75 สํานักงานปลัด

รวม 7 8.43                                    430,000.00 10.75

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 10.84                          1,265,000.00 5.86 สํานักงานปลัด/กองคลัง

8.2 แผนงานงบกลาง 1 1.20                               300,000.00 1.39 สํานักงานปลัด

รวม 10 12.05             1,565,000.00 7.25

รวมทั้งสิ้น 83 100.00 21,595,300.00         100.00

6. ยุทธศาสตรการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (จํานวน 2 ชวง) สาย

คางพลูกลางซอย 1/2 (ขางบาน

ลุงประพันธ) และสายหนองพิมาน

 ซอย 2

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จํานวน 2 ชวง) 

สายคางพลูกลางซอย 1/2 (ขางบานลุง

ประพันธ) และสายหนองพิมาน ซอย 2 

ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 

64.00 เมตร หนา 0.15 เมตรพรอมไหล

ทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ย ขางละ 0.30 

เมตร ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 73.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหิน

คลุก 2 ขาง เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร 

รวมพื้นที่ไมนอยกวา 443 ตร.ม. หรือ

รวมมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 66.45

 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่

กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบานกะพี้-บาน

หนองกก)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายบานกะพี-้บานหนองกก) 

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 กวาง 6.00 เมตร ยาว 75.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล

ทางหินคลุก 2 ขาง เฉลี่ยขางละ 

0.30 เมตร รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 

453.00 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตร

คอนกรีตไมนอยกวา 67.95 ลบ.ม. 

(ตามประมาณราคาและแบบที่

กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบานหนองตาล-

สายออ)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายบานหนองตาล-สายออ) 

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ย

ขางละ 0.30 เมตร รวมมีพื้นที่ไม

นอยกวา 448.00 ตร.ม.หรือรวมมี

ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 67.20

 (ตามประมาณราคาและแบบที่

กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายบานหนองบัว-

บานคางพลูใต)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายบานหนองบัว-บานคางพลูใต) 

ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

112.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ย

ขางละ 0.30 เมตร รวมมีพื้นที่ไม

นอยกวา 448.00 ตร.ม. หรือรวมมี

ปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 67.20

 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบ

ที่กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายรอบบึงหนองราง)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายรอบบึงหนองราง) ปริมาณงาน 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหิน

คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

 รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 448 ตร.ม. 

หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีตไมนอย

กวา 67.20 ลบ.ม. (ตามประมาณ

ราคาและแบบที่กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ต.
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ย.

ธ.
ค.
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ค .

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
. ย

.
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ค.

ม.ิ
ย.

ก .
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก (สายเสือทอง ซอย 8)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(สายเสือทอง 8) ปริมาณงาน ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

3.00 เมตร ยาว 147.00 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหิน

คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

 รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 441.00 

ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรคอนกรีต

ไมนอยกวา 66.15 ลบ.ม. (ตาม

ประมาณราคาและแบบที่กําหนด)

  250,000.00



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ต.
ค.
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ย.

ธ.
ค.

ม .
ค .

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
. ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก .
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ถนนสายหนองขาม 

(จํานวน 2 ชวง)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหนองขาม (จํานวน 2 ชวง)

 ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขาง เฉลี่ย

ขางละ 0.30 เมตร ชวงที่ 2 ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร พรอมไหลทางหินคลุก

 2 ขาง เฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ต.
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ม .
ค .
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ม.ี
ค.
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. ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก .
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายซอยไพรพนม 

ซอย 3 (จํานวน 2 ชวง)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยไพรพนม

 ซอย 3 (จํานวน 2 ชวง) ปริมาณงาน 

ชวงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กวาง 3.50 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา

 0.15 เมตร ทางแยก 28 ตร.ม. พรอม

ไหลทางหินคลุก 2 ขางเฉลี่ย ขางละ 0.30

 เมตร ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 44.50 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหิน

คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร รวม

มีพื้นที่ไมนอยกวา 449.75 ตร.ม. หรือ

รวมมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 67.46

 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่

กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายเลียบบึงคางพลู

เหนือ 1 (หลังวัดคางพลูเหนือ) 

จํานวน 2 ชวง

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการกอสราง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบึงคาง

พลูเหนือ 1 (หลังวัดคางพลูเหนือ) จํานวน

 2 ชวง ปริมาณงาน ชวงที่ 1 ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 

เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมไหลทางหินคลุก 2 ขาง เฉลี่ยขางละ

 0.30 เมตร ชวงที่ 2 ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 82 

เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหลทางหิน

คลุก 2 ขางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร รวม

มีพื้นที่ไมนอยกวา 448.00 ตร.ม. หรือ

รวมมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 67.20

 ลบ.ม. (ตามประมาณราคาและแบบที่

กําหนด)

  250,000.00



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน

หินคลุกบดอัดแนน ถนนสายบาน

ซิน-บานหนองตาล (จํานวน 3 

ชวง)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนนหินคลุกบดอัดแนน ถนน

สายบานซิน-บานหนองตาล (จํานวน 3

 ชวง) ปริมาณงาน ชวงที่ 1 กวาง 3.00

 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.10 

เมตร ชวงที่ 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 

60 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 3 

กวาง 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา

 0.10 เมตร รวมมีพื้นที่ไมนอยกวา 

2,130 ตร.ม. หรือรวมมีปริมาตรหิน

คลุกไมนอยกวา 319.50 ลบ.ม. (ตาม

ประมาณราคาและแบบที่กําหนด)

  250,000.00 อบต.คางพลู กองชาง

รวม  10 โครงการ  2,500,000.00























ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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ม.ี
ค.

เม
. ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก .
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ

เพื่อจายเปนคาการดําเนิน

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

     100,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

2 โครงการประชุมคณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนตําบลคาง

พลู

เพื่อจายเปนคาการดําเนิน

โครงการประชุมคณะบริหารสภา

เด็กและเยาวชนตําบลคางพลู

         5,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ (บาท)ลําดับที่
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ (บาท)ลําดับที่
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

3 โครงการประชุมประจําปของ

สภาเด็กและเยาวชนตําบลคาง

พลู

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลคางพลู

              5,000 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

4 โครงการปรับปรุงปายชื่อศูนย

พัฒนาเด็กเล็กอบต.คางพลู (แหงที่

 2)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

ปรับปรุงปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 อบต.คางพลู (แหงที่ 2)

           50,000 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

5 โครงการปรับปรุงโรงอาหารศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คางพลู (แหง

ที่ 2)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

ปรับปรุงโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.คางพลู (แหงที่ 2)

         100,000 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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ค.

เม
. ย

.
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ค.

ม.ิ
ย.

ก .
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ (บาท)ลําดับที่
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

6 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา

สนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับ

เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. ใน

พื้นที่ตําบลคางพลู จํานวน 460

 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 

200 วัน

เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กนักเรียนสังกัดสพฐ.ใน

พื้นที่ตําบลคางพลู จํานวน 460 

คน ๆ ละ 20บาท จํานวน 200วัน

  1,840,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

7 โครงการการจัดงานประเพณี

บวงสรวงอนุสาวรียทาวสุรนารี 

อําเภอโนนไทย ประจําป 2564

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการ

การจัดงานประเพณีบวงสรวง

อนุสาวรียทาวสุรนารี อําเภอโนน

ไทย ประจําป 2564

       10,000.00 วัฒนธรรม

อําเภอโนนไทย

กองการศึกษาฯ



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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ม.ี
ค.

เม
. ย

.
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ค.

ม.ิ
ย.

ก .
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ (บาท)ลําดับที่
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

8 โครงการประชุมผูปกครองเด็ก 

ศพด. อบต.คางพลู

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

ประชุมผูปกครองเด็ก ศพด.อบต.

คางพลู

              5,000 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

9 โครงการสนับสนุนคากิจกรรม

พัฒนาผูเรียนสําหรับ ศพด.

เพื่อสนับสนุนเปนคากิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ศพด.คางพลู

       30,100.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

10 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาเพื่อเปน

คาอาหารกลางวัน สําหรับเด็ก 

ศพด.

เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อเปนคาอาหาร

กลางวัน สําหรับเด็ก ศพด.

     343,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ (บาท)ลําดับที่
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

11 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาเพื่อเปน

คาสื่อการเรียน วัสดุการศึกษา 

และเครื่องเลนพัฒนาการของ

เด็ก ศพด.(คารายหัว)

เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อเปนคาสื่อการ

เรียนวัสดุการศึกษา และเครื่อง

เลนพัฒนาการของเด็ก ศพด.(คา

รายหัว)

     119,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

12 โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษาเพื่อเปน

เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู

ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด 

ศพด.ของ อปท.

เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา เพื่อเปนเงินอุดหนุน

สําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพ

ครูที่สังกัด ศพด.ของ อปท.จํานวน

 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท

       20,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2  การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
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แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ (บาท)ลําดับที่
สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

13 โครงการสนับสนุนคาหนังสือ

เรียนสําหรับเด็ก ศพด.

เพื่อสนับสนุนคาหนังสือเรียน

สําหรับเด็ก ศพด.

       14,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

14 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณ

การเรียนสําหรับเด็ก ศพด.

เพื่อสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน

สําหรับเด็ก ศพด.

       14,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

15 โครงการสนับสนุนเครื่องแบบ

นักเรียนสําหรับเด็ก ศพด.

เพื่อสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน

สําหรับเด็ก ศพด.

       21,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

รวม  15 โครงการ    2,676,100.00















ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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ย .
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1 โครงการปองกันและแกไขปญหา

สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ

ปองกันและแกไขปญหา

สถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM

 2.5

       5,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 โครงการปองกันและระงับโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ

ปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด-19)

     10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม  2 โครงการ      15,000.00

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

ลําดับ

ที่

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานสาธารณสุข
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1 โครงการความรวมมือในการ

กําจัดขยะในชุมชน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการความรวมมือในการกําจัด

ขยะในชุมชน

100,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 โครงการปองกันและกําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการปองกันและกําจัดลูกน้ํา

ยุงลาย

50,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ .
ค .

ม.
ค.

ก .
พ.

ม.ี
ค.

เม
. ย

.

พ.
ค.

ม .ิ
ย .

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

3 โครงการปองกันและควบคุมโรค

พิษสุนัขบาของอบต.คางพลู ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษ

สุนัขบาของอบต.คางพลู ตาม

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา โดย

ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาตามโครงการฯ

100,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

   200,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

3.2 แผนงานสาธารณสุข

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 โครงการสํารวจจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ

สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสํารวจจํานวนสัตวและขึ้น

ทะบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอด

โรคคนปลอดภัยใหสุนัขและแมวมี

การควบคุมปองกันโรค

20,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม  5 โครงการ    470,000.00

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

3.3 แผนงานงบกลาง

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 สมทบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพระดับทองถิ่น (สปสช.) 

ตําบลคางพลู

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น 

(สปสช.) ตําบลคางพลู

100,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม  1 โครงการ    100,000.00

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564













ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

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 โครงการฝกอาชีพ เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

ฝกอาชีพ

    20,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 โครงการสงเสริมการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

สงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง

    50,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

3 โครงการรณรงคสงเสริมการใช

หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

รณรงคสงเสริมการใชหญาแฝก

ตามแนวพระราชดําริ

      5,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

4.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับ

ที่
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

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

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

4.1 แผนงานการเกษตร

ลําดับ

ที่
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ

ดําเนินโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.)

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

สงเสริมสนับสนุนการดําเนิน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

    30,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

5 โครงการอบต.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่

สีเขียว

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ 

อบต.รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว

    10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม  5 โครงการ   115,000.00







ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

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 โครงการชวยเหลือครอบครัว
ผูดอยโอกาส

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ
ชวยเหลือครอบครัวผูดอยโอกาส

      10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

      10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

      10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม   3 โครงการ       30,000.00

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

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 โครงการสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคม เพื่อรับขอมูล ปญหา
ความตองการ ขอเสนอวิธีการ
แกไขปญหาของหมูบาน

เพื่อเปนคาใชจายในการ
สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
เพื่อรับขอมูลปญหาความตองการ
 ขอเสนอวิธีการแกไขปญหาของ
หมูบาน

      10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม   1 โครงการ       10,000.00

5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

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 โครงการสรางหลักประกันดานราย

ไดแกผูสูงอายุ

เพื่อสนับสนุนเงินสงเคราะห

ผูสูงอายุ

 8,331,600.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสราง

สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการ

เพื่อสนับสนุนเงินสงเคราะหผูพิการ  1,401,600.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

3 สนับสนุนเงินสงเคราะหผูปวยเอดส เพื่อสนับสนุนเงินสงเคราะหผูปวย
เอดส

      12,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม   3 โครงการ  9,745,200.00

5.3 แผนงานงบกลาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่
ดําเนินการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564









ยุทธศาสตรจังหวัดทึ่ 4  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน

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 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

ฯลฯในพื้นที่ตําบลคางพลู

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 

ฯลฯ ในพื้นที่ตําบลคางพลู

   150,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

รวม   1 โครงการ    150,000.00

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ลําดับ

ที่
สถานที่ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  9   ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

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 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ

จิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

ประจําองคกรปกครองสวน

 ิ่

    100,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 โครงการฝกอบรมและทบทวน

อปพร.

เพื่อจายเปนคาใชจายในการ

ดําเนินโครงการฝกอบรมและ

ทบทวนอปพร.

    200,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

3 โครงการรักษาความเปนระเบียบ

เรียบรอย ความสะอาดในพื้นที่

สาธารณะตําบลคางพลู

เพื่อจายสําหรับเปนคาใชจายใน

การดําเนินโครงการรักษาความ

เปนระเบียบเรียบรอย ความ

สะอาดในพื้นที่สาธารณะตําบล

คางพลู

      10,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม   3 โครงการ 310,000.00    

ลําดับ

ที่
สถานที่ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

7. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท)





ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ

เทิดทูนสถาบัน

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูน

สถาบัน

      25,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 คาใชจายในการดําเนินการ

เลือกตั้งนายก/สมาชิกสภา 

อบต. กรณีครบวาระและแทน

ตําแหนงที่วางลง

เพื่อเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการเลือกตั้งนายก/

สมาชิกสภาอบต.กรณีครบวาระ

และแทนตําแหนงที่วางลง

      500,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

3 โครงการติดปาย

ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น

การทุจริต

เพื่อเปนคาใชจายในการโฆษณา

และเผยแพร ติดปาย

ประชาสัมพันธงานตาง ๆ ของ

หนวยงาน

        3,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณรอบสํานักงาน

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบ

สํานักงาน

      50,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต .
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค .

ส.
ค.

ก.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

5 โครงการวันสถาปนา อบต./

วันทองถิ่นไทย

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการวันสถาปนา อบต./วัน

ทองถิ่นไทย

        5,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

6 โครงการศึกษาดูงานของ

ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 

ผูนําทองถิ่นที่ตําบลคางพลู 

และพนักงานสวนตําบล อบต.

คางพลู

เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน

โครงการศึกษาดูงานของผูบริหาร

 สมาชิกสภาทองถิ่น ผูนํา

ทองถิ่นที่ตําบลคางพลูและ

พนักงานสวนตําบล อบต.คางพลู

    350,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

7 โครงการปรับปรุงและตอเติม

อาคารสํานักงานองคการ

บริหารสวนตําบลคางพลู

เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ

ปรับปรุงและตอเติมอาคาร

สํานักงานองคการบริหารสวน

ตําบลคางพลู

   1,600,000.00 อบต.คางพลู กองชาง



ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ต .
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

ม.ี
ค.

เม
.ย

.

พ.
ค.

ม.ิ
ย.

ก.
ค .

ส.
ค.

ก.
ย.

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

8 โครงการสํารวจความพึงพอใจ

ของผูรับบริการของอบต.คาง

พลู

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 

ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ

ตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและ

สิ่งกอสราง พัฒนาระบบตาง ๆ 

ฯลฯ เปนตน

      30,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

9 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน

จัดหาระบบแผนที่ภาษีมาใชใน

การปฏิบัติงานจัดเก็บรายได

      50,000.00 อบต.คางพลู กองคลัง

รวม   9 โครงการ    2,613,000.00









ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่น ๆ

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

8.2 แผนงานงบกลาง

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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม

      25,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

เงินทดแทน

    500,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

3 สํารองจาย เพื่อจายเปนเงินสํารองจายเพื่อใช

ในยามฉุกเฉิน

    290,491.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

4 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น

 (กบท.)

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น (กบท.)

    187,216.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม   4 โครงการ      1,002,707.00

ลําดับ

ที่

สถานที่

ดําเนินการ

แบบ ผด. 02

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ
งบประมาณ (บาท)





แบบ ผด. 01

จํานวนครุภัณฑ คิดเปนรอยละของ จํานวน คิดเปนรอยละของ

ที่ดําเนินการ ครุภัณฑทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณทั้งหมด

1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 16.67 44,800.00          15.25 สํานักงานปลัด

2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 16.67 170,000.00 57.86 สํานักงานปลัด
3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 16.67 30,000.00 10.21 สํานักงานปลัด
4. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 33.33 34,000.00 11.57 กองการศึกษาฯ
5. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

5.1 แผนงานการศึกษา 1 16.67 15,000.00 5.11 กองการศึกษาฯ

6 100.00 293,800.00 100.00

บัญชีสรุปจํานวนครุภัณฑและงบประมาณ

ประเภทรุภัณฑ/แผนงาน หนวยดําเนินการ

รวม

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู  อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 คาจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี

 แบบเกียรธรรมดา จํานวน 1 คัน

จักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบ

เกียรธรรมดา (ตามบัญชีครุภัณฑป

ลาสุด) โดยมีคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 

1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตร

กระบอกสูบขั้นต่ํา (1) กรณีขนาดต่ํา

กวาซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือ

ขนาดไมเกินกวา ซีซีที่กหนดไมเกิน 5 

ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซี

ที่กําหนดไว (2) ราคาที่กําหนดไมรวม

อุปกรณและคาจดทะเบียน (3) การ

จัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม

 ครุภัณฑนี้อยูในบัญชีราคากลาง

มาตรฐานครุภัณฑของทางราชการ

44,800.00       อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รวม 1 โครงการ     44,800.00

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

2. ประเภทครุภัณฑการเกษตร

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 เครื่องพนหมอกเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)
 สะพายหลัง 2 เครื่อง (ไมมีในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑอิงราคาตามทองตลาด)

     170,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

 - เครื่องยนต เบนซินแบบ 2 จังหวะ 
ลูกสูบแนวดิ่ง

 - กําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 5 แรงมา

 - กําลังลมคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 680
 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง

 - อัตราความเร็วจานเหวี่ยงน้ํายาไมนอย
กวา 20,0000 รอบ/นาที

 - ขนาดถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 12 ลิตร

 - ขนาดถังบรรจุน้ํามันเชื้อเพลิงไมนอยกวา
 1.4 ลิตร

 - น้ําหนักเครื่อง (ไมรวมน้ํายา) ไมเกิน 12
 กิโลกรัม

รวม 1 โครงการ   170,000.00

พ.ศ. 2564ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563

คาเครื่องพนหมอกเคมีชนิดฝอย

ละออง (ULV) สะพายหลัง 2 

เครื่อง (ไมมีในบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ อิงราคาตามทองตลาด)



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

3. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร

 1 เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑปลาสุด)

คาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 1 

เครื่อง (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑปลาสุด)

       30,000.00 อบต.คางพลู สํานักงานปลัด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1. เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว 

สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจาก

คอมพิวเตอรและวีดีโอ

 2. ใช LCD Panel หรือระบบ DLP

3. ระบบ SVGA และ XGA เปนระดับ

ความละเอียดของภาพที่ True

4. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสอง

สวางขั้นต่ํา

5. ความละเอียดไมนอยกวา 1024 x 

768 พิกเซล

6. คา Contrast ไมนอยกวา 15,000 :

 1 ขนาดภาพไมนอยกวา 30 - 300 นิ้ว

รวม 1 โครงการ     30,000.00

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 คาเกาอี้ทํางาน 2 ตัว เกาอี้ทํางาน 2 ตัว        17,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

 - เพื่อจายเปนคาเกาอี้ทํางาน จํานวน

 2 ตัว (ไมมีรายละเอียดตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ อิงราคาตาม

ทองตลาด) มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

 - มีขนาดกวาง 55 ซม. ลึก 60 ซม. สูง

 85 ซม.

 - ปรับระดับสูงสุดไดถึง 95 ซม.
 - ทาวแขนผลิตจากเหล็กชุบโครเมียม

 มีปลอกแขน PU สีดําคุม

 - เบาะและพนักพิงหุมดวย PU 

คุณภาพดี แข็งแรงทนทาน

 - เกาอี้ปรับระดับขึ้นลงไดดวยไฮโดร

ลิค และล็อกการเอนได

 - ขาเกาอี้เปนขาเหล็กชุบโครเมียม

อยางดี

ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ
งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

4. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

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 โตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว  - เพื่อจายเปนคาโตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว

 (ไมมีรายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ 

อิงราคาตามทองตลาด) มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้

       17,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

 - โครงโตะเหล็กผลิตจากแผนเหล็กทําสี

 - ทอปโตะเหล็กผลิตจากไม Particle Board                      -   

 - ปดผิวดวย Formica Laminate ลายไม ปด

ขอบ PVC Edge

 - ผิว Laminate ทนตอความรอน ความชื้น 

และรอยขีดขวนไดดีทําความสะอาดงาย

 - ลิ้นชักดานขวา 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 

ลิ้นชัก พรอมกุญแจล็อกลิ้นชัก จํานวน 2 ชุด

 - กลองลิ้นชักใชชุดรางเลื่อนเหล็กทําสี ลูกลอ

ไนลอน แข็งแรงทนทาน

 - เสริมคานเหล็กดานลางเพิ่มความแข็งแรง ใช

เปนที่พักเทาขณะนั่งทํางานไดดี

 - ขนาดกวาง 212.9 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75

 ซม.

รวม 2 โครงการ     34,000.00

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564สถานที่

ดําเนินการ
ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

งบประมาณ 

(บาท)
ที่



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

5.ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

5.1 แผนงานการศึกษา

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 คาเครื่องพิมพ Multifunction 

ชนิด เลเซอร หรือ ชนิด LED สี 

จํานวน 1 เครื่อง (รายละเอียด

ตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม

 2563)

(รายละเอียดตามเกณฑราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 

12 พฤษภาคม 2563)

       15,000.00 อบต.คางพลู กองการศึกษาฯ

รวม 1 โครงการ     15,000.00

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ ครุภัณฑ รายละเอียดของครุภัณฑ

ปงบประมาณ พ.ศ.2564

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ ผด. 02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑสําหรับที่ไมไดดําเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
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