
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคางพล ู

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2564 
(ครั้งท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 

******************************************* 
 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ในการดําเนินงาน ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมี
กลไกใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมดวย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัต ิ

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน            
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 12 ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และใหใชความตอไปนี้แทน  

“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน
เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป”  
  ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.คางพลู จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใชจาย และผลการดำเนินงาน 
รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.คางพลู ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน ของอบต.คางพลู 
“พัฒนาระบบบริหาร จัดการเทคโนโลยี คมนาคมดปีลอดฝุน เก้ือกูลเศรษฐกิจ สิ่งเสพติดหางไกล สูเปาหมายคุณภาพ
ชีวิต” 

ข. พันธกิจ ของอบต.คางพลู 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวมประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
2. พัฒนาระบบการบริการและขอมูลดวยเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
3. พัฒนาทองถ่ินใหนาอยูมีความเขมแข็งโดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพื่อรองรับการขยายตัว

ของชุมชนและเศรษฐกิจ 
4. พัฒนาทองถ่ินใหนาอยูมีความเขมแข็งโดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนเพื่อรองรับการขยายตัว

ของชุมชนและเศรษฐกิจ 
5. สงเสริมและพฒันาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวฯ 
6. ใหความรูโทษภัยของยาเสพติด 
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 



๒ 
 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.คางพลูไดกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว  
8 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตรการพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรการพฒันาสาธารณสขุ 
4. ยุทธศาสตรการพฒันาการเกษตร 
5. ยุทธศาสตรการรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
6. ยุทธศาสตรการพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา 
7. ยุทธศาสตรการพฒันาสังคม 
8. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

ง.   การวางแผน 
         อบต.คางพลู ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่กอนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ินตอไป        
         อบต.คางพลู ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ.2561 - 2565) โดยไดกำหนดโครงการที่จะดำเนินการตาม
แผนพัฒนา5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร 
ปที่ 1  2561 ปที่  2  2562 ปที่  3  2563 ปที่ 4 2564 ปที่ 5 2565 รวม 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรที่ 1   
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

79 18,730,000.00 103 30,519,000.00 95 64,994,600.00 55 17,933,600.00 55 17,933,600.00 

 
 

150,110,800.00 

ยุทธศาสตรที่ 2  การ
พัฒนาการศึกษา 

34 4,951,000.00 36 3,679,000.00 83 8,552,758.00 63 8.281,958.00 63 8,281,958 
 

33,746,674.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 การ
พัฒนาสาธารณสุข 

20 655,000.00 28 2,730,000.00 45 6,239,000.00 50 6,479,000.00 50 6,479,000.00 
 
 

22,582,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การพัฒนาการเกษตร 

28 990,000.00 31 1,230,000.00 38 2,705,000.00 36 2,135,000.00 36 2,135,000.00 
 

9,195,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 5  
การพัฒนาสังคม 

14 441,000.00 20 9,110,200.00 36 10,453,000.00 36 10,953,000.00 36 10,953,000.00 
 

41,910,200.00 

ยุทธศาสตรที่ 6  
การพัฒนาการ
ทองเทีย่ว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกฬีา 

4 865,000.00 7 2,140,000.00 11 1,890,000.00 11 1,740,000.00 11 1,740,000.00 

 
 
 

8,375,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน 

6 360,000.00 10 1,394,192.00 9 3,240,000.00 8 2,240,000.00 8 2,240,000.00 

 
 

9,474,192.00 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 8 การ
บริหารจัดการ
บานเมอืงทีด่ ี

16 673,000.00 14 931,904.00 14 2,930,100.00 14 2,980,100.00 14 2,980,100.00 

 
10,495,204 

รวม 201 27,665,000.00 249 51,734,296.00 331 101,004,458 273 52,742,658.00 273 52,742,658.00 285,889,070.00 
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จ.  การจัดทำงบประมาณ 

 ผูบริหารอบต.คางพลู ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  29 กันยายน พ.ศ.2563 โดยมีโครงการที่บรรจุ
อยูในขอบัญญัติงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ และโอนตั้งจายรายการใหม 14 โครงการ จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม 

10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 93 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  18,900,521.00  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

  
ยุทธศาสตร  

โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน 10 2,500,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพฒันาดานการศึกษา 16 3,856,686.00 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาสาธารณสุข 9 685,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพฒันาการเกษตร 5 115,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพฒันาสังคม 7 9,785,200.00 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาการทองเที่ยว ศาสนา-วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

3 135,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 7 การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 4 1,330,000.00 

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 15 3,295,746.00 

รวม 69 21,702,632.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.คางพลู มีดังนี้ 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 

จำนวน
งบประมาณ 

หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

1. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน ศพด.) 

482,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา  

จัดบริการอาหารกลางวัน 
ศพด. 

3 ศูนย 

2. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

100,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา  

จัดงานวันเด็กใหกับเด็ก
ภายในตำบล 

10 หมูบาน 

3. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการประชุม
ผูปกครองเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา  

เพ่ือสรางความเขาใจในการ
จัดการเรียนการสอน
ระหวาง อบต.กับ
ผูปกครอง 

3 ศูนย 

4. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการประชุมคณะ
บริหารสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลคางพลู 

5,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 
  

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนพูดคุยหารือถึง
ปญหาหรือความตองการ
ตาง ๆ เกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน ในพ้ืนท่ีอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง 

คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนฯ
จำนวน21 คน 

5. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการประชุม
ประจำปของสภาเด็ก
และเยาวชนตำบลคาง
พลู 

5,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา  

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีการรวมกลุมเพ่ือ
ทำกิจกรรมรวมกันอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และเพ่ือ
สรางเครือขายสมาชิกเด็ก
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

เด็กและเยาวชนตำบลคางพลู 
จำนวน50 คนจนท.ดำเนินการ8 
คน 
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ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

6. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการปรับปรุงปาย
ชื่อ ศพด.อบต.คางพลู 
แหงท่ี 2 

50,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพ่ือให ศพด.อบต.คางพลู 
มีปายชื่อเปนไปตาม
มาตรฐาน 

ปายช่ือ ศพด.อบต.คางพลู ตาม
แบบมาตรฐานท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครอง กำหนด จำนวน 1 ครั้ง
ตอป 

7. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

อุดหนุนท่ีวาการอำเภอ
โนนไทยเพ่ือดำเนิน
โครงการการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรียทาวสุรนารี 
อำเภอโนนไทย 

10,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

1) เพ่ืออุดหนุนท่ีวาการ
อำเภอโนนไทยในการ
ดำเนินโครงการการจัดงาน
ประเพณีบวงสรวง
อนุสาวรียทาวสุรนารี 
อำเภอโนนไทย ประจำป  
2) เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
ประเพณีทองถิ่นสืบตอไป 

จำนวนเงินเงนิท่ีอุดหนุนใหแกท่ีวา
การอำเภอโนนไทย 1 ครั้งตอป 

8. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
หนังสือเรียนสำหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

14,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

1)เพ่ือสนับสนุนหนังสือ
เรียนสำหรับ ศพด. 2)เพ่ือ
สงเสริมทักษะการเรียนรู 
รักการอานหนังสือ 

เชิงปริมาณ: การสนับสนุนหนังสือ
เรียนแก ศพด.จำนวน 2 แหง 

9. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
อุปกรณการเรียนสำหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

14,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

1)เพ่ือสนับสนุนอุปกรณ
การเรียนสำหรับ ศพด. 2)
เพ่ือสงเสริมทักษะการ
เรียนรู 

เชิงปริมาณ: การสนับสนุนอุปกรณ
การเรียนแก ศพด.จำนวน 2 แหง 

10. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
สำหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

21,000.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

1)เพ่ือสนับสนุนเครื่องแบบ
นักเรียนสำหรับ ศพด. 2)
เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจาย
ผูปกครองท่ีมีฐานะ
คาใชจายไมเพียงพอตอคา
ครองชีพ 

เชิงปริมาณ: การสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียนแก ศพด.
จำนวน 2 แหง 

11. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สำหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

30,100.00 

สวนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กอง
สงเสริมการศึกษา
และวัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 
  

เพ่ือสงเสริมใหเด็กมี
กิจกรรมรวมกัน 

เชิงปริมาณ: การสนับสนุน
งบประมาณคากิจกรรมผูเรียน
แก ศพด.จำนวน 2 แหง 



๖ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

12. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการปรับปรุงโรง
อาหารของ ศพด.อบต.
คางพลู 

100,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพ่ือใหโรงอาหารมี
สภาพแวดลอมและ
อากาศท่ีไมรอนเกินไปใน
ฤดูรอนและความเปนอยู
ของเดก็นักเรียนและ
ผูใชบริการมีคณุภาพชีวิต
ท่ีดี 

เชิงปริมาณ: ดำเนินการติดตั้งฝา
โรงอาหาร ศพด.อบต.คางพลู 
แหงท่ี 2 ขนาดกวาง.........เมตร 
ยาว............เมตร หรือมีปริมาณ
พ้ืนท่ี.....................ตร.เมตร เชิง
คุณภาพ : เด็กนักเรยีนและ
ผูใชบริการโรงอาหารมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีกวาเดิม 

13. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
การศึกษา 

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็ก
ประถมศึกษา 

1,840,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินการดานการศึกษา
ฯ 

เชิงปริมาณ: เงินอุดหนุน
คาอาหารกลางวันเด็ก
ประถมศึกษา เชิงคุณภาพ: 
ศพด.อบต.คางพลู มศีักยภาพ
การบริหารจัดการศึกษาท่ีดไีด
ตามมาตรฐานกำหนด 

14. 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเลียบบึง/1 (หลังวัด
คางพลูเหนือ) บานคาง
พลูเหนือ หมูท่ี1 ขนาด
กวาง 4.00 ม. ยาว 
550 ม. หนา 0.15 ม. 
พรอมไหลทางหินคลุก 
(ตามแบบท่ี อบต.
กำหนด)  

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสญัจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 2. 
เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดเีพ่ิมข้ึน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 550 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก คุณภาพ : ตามแบบ
มาตรฐาน คาพิกัด : 

15. 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนหินคลุก 
สายบานซิน - บาน
หนองตาล บานซิน หมู
ท่ี2 ขนาดกวาง 4.00 
ม. ยาว 3,000 ม. (ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด) 

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสญัจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดเีพ่ิมข้ึน 

ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
3,000 ม. คุณภาพ : ตามแบบ
มาตรฐาน คาพิกัด : 

16. 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายรอบบึงหนองราง 
บานหนองราง หมูท่ี4 
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก (ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด)  

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสญัจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดเีพ่ิมข้ึน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก คุณภาพ : ตามแบบ
มาตรฐาน คาพิกัด : 



๗ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

17. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองขาม บาน
หนองเขวา หมูท่ี5 
ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก (ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด) 
  

250,000.00 

สวนการศึกษา, 
กองการศึกษา, 
กองสงเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, 
สำนักการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 400 ม.  
หนา 0.15 ม. พรอมไหลทางหิน
คลุก คุณภาพ : ตามแบบมาตรฐาน 
คาพิกัด : 

18. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบานกะพ้ี - บาน
หนองกก บานกะพ้ี หมู
ท่ี6 ขนาดกวาง 6.00 
ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก (ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด)  

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 6.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทางหินคลุก 
คุณภาพ : ตามแบบมาตรฐาน คา
พิกัด : 

19. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองตาล - สายออ 
บานหนองตาล หมูที่7 
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม. หนา 0.15 ม. 
พรอมไหลทางหินคลุก 
(ตามแบบที่ อบต.กำหนด)  

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมไหลทางหิน
คลุก คุณภาพ : ตามแบบมาตรฐาน 
คาพิกัด : 

20. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานหนองบัว - บานคาง
พลูใต บานหนองบวั หมู
ที่8 ขนาดกวาง 4.00 ม. 
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก (ตามแบบที่ อบต.
กำหนด)  

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมไหลทางหิน
คลุก คุณภาพ : ตามแบบมาตรฐาน 
คาพิกัด : 

21. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เสือทอง บานโนนหินขาว 
หมูที่9 ขนาดกวาง 3.00 
ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก (ตามแบบที่ อบต.
กำหนด)  

250,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, 
กองประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทางหินคลุก 
คุณภาพ : ตามแบบมาตรฐาน คา
พิกัด : 



๘ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

22. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายขางบานลุงประพันธ 
บานคางพลูกลาง หมู
ท่ี10 ขนาดกวาง 3.50 
ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก (ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด) 

250,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัชาง, 
สำนักการชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีเพ่ิมขึ้น 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไหลทางหินคลุก 
คุณภาพ : ตามแบบมาตรฐาน คา
พิกัด : 

23. 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ไพรพนมพัฒนา ซอย 
3 บานคางพลูใต หมู
ท่ี3 ขนาดกวาง 4.00 
ม. ยาว 820 ม. หนา 
0.15 ม. พรอมไลทาง
หินคลุก ตามแบบท่ี 
อบต. กำหนด) 

250,000.00 

สวนโยธา, กองโยธา, 
กองชาง, กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนกัชาง, 
สำนักการชาง 

1. เพ่ือพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานให
ประชาชนและผูสญัจรไป
มาสะดวกปลอดภัย  
2. เพ่ือใหคนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดเีพ่ิมข้ึน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กวาง 4.00 ม. ยาว 820 ม. 
หนา 0.15 ม. พรอมไหลทาง
หินคลุก คุณภาพ : ตามแบบ
มาตรฐาน คาพิกัด : 

24. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการปองกันกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

ปองกันโรคระบาด
ไขเลือดออก 

10 หมูบาน 

25. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสขุ 

โครงการความรวมมือ
ในการกำจัดขยะและ
คัดแยกขยะในชุมชน 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือสามารถจัดเก็บขยะ
ในชุมชนและบานเรือน  
2.ประชาชน.เพ่ือใหชุมชน/
ตลาด สะอาด ไมมีขยะ
ตกคาง 

รณรงคประชาสัมพันธการเก็บ
ขยะในหมูบาน 

26. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการดำเนิน
โครงการตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ
ดานสาธารณสุข 

200,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินโครงการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข , เพ่ือให
ประชาชนในตำบลคางพลู
มีคุณภาพชีวิตดาน
สาธารณสุขท่ีดีเพ่ิมขึ้น
กวาเดิม 

เชิงปริมาณ: ภายในตำบลคาง
พลู จำนวน 10 หมูบาน เชิง
คุณภาพ: สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนท่ีดีเพ่ิมข้ึนรอยละ 
100 ของคนท่ีเขารวมโครงการ
ของทุกหมูบาน 

27. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถิ่น(สปสช.)
ตำบลคางพลู ตามรายจาย
ตามขอผูกพัน 

ตั้งงบประมาณจำนวน 1 ครั้ง/ป 



๙ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

28. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการสำรวจ
จำนวนสัตวและข้ึน
ทะเบียนสตัวตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย 

20,000.00 

สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1) เพ่ือสนองปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลักษณอัครราช
กุมารี  
2) เพ่ือการบริหาร
จัดการตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยท่ี
ดีมีคณุภาพมาตรฐาน 

ทุกหมูบานภายในตำบลคางพลู 
จำนวน 10 หมูบาน 

29. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา
ของ อบต.คางพลู ตาม
โครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบา 

100,000.00 

สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

1)เพ่ือสนองปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา
ภรณวลักษณอัครราชกุมารี 
2)เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาโรคพิษสุนัขบา 

ทุกหมูบานภายในตำบลคางพลู 
จำนวน 10 หมูบาน 

30. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการปองกันและ
แกไขปญหา
สถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสงเสริมและปองกัน
สุขภาพจากฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) แก
ประชาชน ในพ้ืนท่ีตำบล
คางพลู 

ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพล ู

31. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 
สาธารณสุข 

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-
19) 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหความรูคำแนะนำ 
การดูแลปองกันตนเองเรื่อง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
ขององคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู 

ประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู 

32. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการฝกอาชีพ 20,000.00 

สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือฝกอาชีพในดาน
ตางๆเพ่ือหารายไดเสริม
หรือทำธุรกิจสวนตัว 

ประชาชนในตำบลท่ีสนใจ 

33. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50,000.00 
สวนสงเสริม
การเกษตร 

โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเปนแหลงเรียนรูประจำ
ตำบลคางพล ู

34. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาการ
เกษตร 

โครงการรณรงคสงเสริม
การใชหญาแฝกตาม
แนวพระราชดำริ 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรณรงคสงเสริมการใช
หญาแฝกตามแนว
พระราชดำริ/ เพ่ือลดการ
พังทลายของหนาดิน 

จัดทำปายประชาสัมพันธ/แผนพับ 
รณรงคปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดำริบริเวณท่ีสาธารณะ 
เชน ริมลำคลอง แนวสันเขื่อน เปน
ตน 



๑๐ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

35. 

ยุทธศาสตร
การรกัษา 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน  

โครงการฝกอบรมและ
ทบทวน อปพร. 

200,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

1.เพ่ือเพ่ิมจำนวนสมาชิก
อปพร.ใหครบรอยละ 2 
ของจำนวนประชากร  
2.ฝกอบรมทบทวน
เพ่ือใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

สมาชิกอปพร. ตำบลคางพลู 
จำนวน 80 คน 

36. 

ยุทธศาสตร
การรักษา 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

โครงการรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอย 
ความสะอาดในพ้ืนท่ี
สาธารณะตำบลคาง
พลู 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยและ
ความสะอาด การ
จัดบริการหรือปรับปรุง
หองสุขาสาธารณะและ
หนวยงานราชการ แหลง
ทองเท่ียว รวมท้ัง
สวนสาธารณะ สถานี
ขนสง ตลาด ใหถูก
สุขอนามยั ในเขตพ้ืนท่ี
ความรับผิดชอบของ 
อบต.คางพล ู

เชิงปริมาณ: จดักิจกรรมรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอยและ
ความสะอาด การจดับริการหรือ
ปรับปรุงหองสุขาสาธารณะและ
หนวยงานราชการ แหลง
ทองเท่ียว รวมท้ังสวนสาธารณะ 
สถานีขนสง ตลาด ใหถูก
สุขอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบของ อบต.คางพลู 
จำนวน 10 หมูบาน 

37. 

ยุทธศาสตร
การรักษา 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

เงินสำรองจายกรณี
ฉุกเฉิน 

290,491.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
จายเปนคาใชจายกรณี
ฉกุเฉินเกี่ยวกับภัย
สาธารณะหรือการบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวม 

ตั้งงบประมาณสำรองจายตลอด
ป จำนวน 1 ครั้งตอป 

38. 

ยุทธศาสตร
การรักษา 
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน  

โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา 
ภัยภิบัติ ประจำองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
หลักสตูรทบทวน 

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือเปนผูชวยเจา
พนักงานในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ในระดับพ้ืนท่ี 

จำนวน 100 คน 

39. 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาการ
ทองเท่ียว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
กีฬา  

โครงการสงเสริม
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการฯลฯ ใน
พ้ืนท่ีตำบลคางพล ู

100,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดการแขงขันกีฬาเพ่ือ
ความสามัคคีประชาชน
ในตำบล 

1 ครั้ง 



๑๑ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

40. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม 

โครงการสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคม เพ่ือ
รับขอมูล ปญหาและ
ความตองการ 
ขอเสนอวิธีการแกไข
ปญหาของหมูบาน 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

1) เพ่ือสนับสนุนการให
ประชาชนมีสวนรวมการ
พัฒนาหมูบาน/ตำบล 
รวมกับผูนำชุมชน/
องคกรชุมชน/สวน
ราชการ/องคกร
ภาคเอกชน  
2) เพ่ือสำรวจขอมูล
พ้ืนฐาน ปญหา ความ
ตองการ ขอเสนอ
วิธีแกไขปญหา ขอเสนอ
กิจกรรม/โครงการมา
จัดทำเปนแผนพัฒนา
หมูบานและบูรณาการ
กับแผนพัฒนาทองถ่ิน 3) 
เพ่ือเปนไปตามแผน 
ปปช.(มิติท่ี 3 ขอ 3.2) 

เปาหมายเชิงปริมาณ : จัดเวที
ประชุมประชาคม ประชา
พิจารณ ประสานแผนงาน/
โครงการเก่ียวกับปญหาและ
ความตองการของคนสวนรวมใน
หมูบาน จำนวน 10 หมูบาน ป
ละครั้ง ๆ ละ 1 หมูบาน 
ดำเนินการชวงเดือนมกราคมถึง
เดอืนมีนาคม 

41. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม 

เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพ
ผูสูงอายุภายในตำบล
คางพลู 

8,331,600.00 

สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
เบ้ียยังชีพผูสูงอายภุายใน
ตำบลคางพล ู

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุภายในตำบลคางพล ู

42. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม 

เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพ
ความพิการภายใน
ตำบลคางพล ู

1,401,600.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
เบ้ียยังชีพความพิการ
ภายในตำบลคางพล ู

จำนวน 1 ครั้ง/ป หลักเกณฑ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กำหนดฯ 

43. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สงัคม 

เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดสภายใน
ตำบลคางพล ู

12,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุน
เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส
ภายในตำบลคางพล ู

จำนวน 1 ครั้ง/ป หลักเกณฑ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
กำหนดฯ 

44. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

จัดฝกอบรมอาชีพแกคน
พิการ 

10 หมู 

45. 
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 
 
  

จัดฝกอบรม 10 หมู 



๑๒ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

46. 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
สังคม 

โครงการชวยเหลือ
ครอบครัวผูดอยโอกาส 

10,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

ซอมแซมบานพักอาศัยให
ผูดอยโอกาส 

10 หลัง 

47. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

โครงการวันสถาปนา
อบต./วันทองถ่ินไทย 

5,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือประชาสมัพันธ 
บทบาทอำนาจหนาท่ีของ 
อบต.ตามกฎหมาย/การ
ดำเนินงานของ อบต. ให
ประชาชนทราบ 

จัดทำปายประชาสัมพันธ/แผน
พับ 

48. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

โครงการจดัทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

50,000.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สำนักคลัง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี 

จัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของอบต. 

49. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

โครงการสำรวจความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ อบต.
คางพลู 

30,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจ
ในการใหบริการ
ประชาชนของ อบต.คาง
พลู เพ่ือนำมา
ประกอบการบริหารงาน
ของ อบต.ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  

สำรวจความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน  
ปละ 1 ครั้ง 

50. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

โครงการติดปาย
ประชาสมัพันธกรณี
พบเห็นการทุจรติ 

3,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือใหประชาชนมีสวน
รวมในการปองกันการ
ทุจริต – เพ่ือแสดง
เจตนารมณในการแกไข
ปญหาการทุจริต 
  

ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคางพล ู

51. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

86,214.00 
สวนการคลัง, กอง
คลัง, สำนักคลัง 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

จำนวน 1 ครั้ง/ป 

52. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

โครงการปรับภูมิทัศน
บริเวณรอบสำนักงาน 

50,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต.  

1. เพ่ือใหสำนักงานมี
ความเปนระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม
2. เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
บริการ 
 
  

ปรับภูมิทัศนและตกแตง
สำนักงานท่ีทำการ อบต.ตาม
แบบท่ี อบต.กำหนด 



๑๓ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หนวยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค 

ผลผลิต 

53. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

โครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานของ
เจาหนาท่ีทองถ่ินของ 
อบต.คางพล ู

350,000.00 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูนำทองถ่ิน และ
พนักงานสวนตำบล 
อบต.คางพลู  
2) เพ่ือใหะการบริการท่ี
ดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแกประชาชน 

เปาหมายเชิงปริมาณ : 
ดำเนินการจดักิจกรรมสงเสริม
การฝกอบรมแก ผูบริหาร 
สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ
และพนักงานสวนตำบลของ 
อบต.คางพลู จำนวน 1 ครั้งตอ
ป เปาหมายเชิงคุณภาพ : ระบบ
การบริหารจัดการและการ
บริการประชาชนมีประสทิธิภาพ
ท่ีดี 

54. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมืองท่ีด ี

โครงการจดักิจกรรม
เพ่ือเทิดทูนสถาบัน 

25,000.00 

สำนักปลดั อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี
และเทิดทูนสถาบันหลัก
ของชาต ิ

เปาหมายเชิงปริมาณ : ดำเนิน
จัดกิจกรรมสงเสรมิสนับสนุน
การจัดกิจกรรม/โครงการท่ี
เก่ียวของกับสถาบันหลักของ
ชาติ เปาหมายเชิงคุณภาพ : 
ขาราชการ/ลูกจาง/ประชาชน
ทุกหมูเหลาตำบลคางพลูมสีวน
รวมในกิจกรรมเพ่ือสวนรวมของ
ตำบลคางพลู รอยละไมนอยกวา 
80 ของผูสมัครใจรวม
โครงการฯ 

55. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

5,000.00 
สวนการคลัง, 
กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพ่ือจายสมทบกองทุน
ทดแทน 

นำสงเงินสมทบเขากองทุนเงิน
ทดแทนเปนรายป รอยละ 2ของ
คาจางโดยประมาณท้ังป (1 
ม.ค.- 31 ธ.ค.) ตั้งงบประมาณ
จำนวน 1 ครั้ง/ป 

56. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน
(กบท.) 

374,516.00 
สวนการคลัง, 
กองคลัง, สำนัก
คลัง 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน
(กบท.) 

ตั้งงบประมาณจำนวน 1 ครั้ง/ป 

57. 

ยุทธศาสตร
การบริหาร 
จัดการ
บานเมือง ท่ีดี 

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมตอเติมอาคาร
สำนักงานและอาคาร
อเนกประสงค (อาคาร
กองชางและกองคลัง) 

1,600,000.00 

สวนโยธา, กอง
โยธา, กองชาง, 
กองชาง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สำนัก
ชาง, สำนักการ
ชาง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การใหบริการประชาชน 

ปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคาร
สำนักงานและอาคาร
อเนกประสงค 

 



๑๔ 
 

 

ฉ. การใชจายงบประมาณ 
 

         อบต.คางพลู มีการใชจายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณและโอนตั้งจายรายการใหม           
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 3 โครงการ จำนวนเงิน  458,594.78 บาท  มีการเบิกจายงบประมาณ                  
จำนวน 14 โครงการ จำนวนเงิน  6,374,412.10  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจาย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐาน - - - - 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 1 384,803.78 2 995,280.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข - - 1 100,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร - - - - 

ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - - 3 4,493,600.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 

- - 1 10,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม - - 2 143,868.10 

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 2 73,791.00 5 631,664.00 

รวม 3 458,594.78 14 6,374,412.10 
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รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
และการจายขาดเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  

(เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2564) 
แยกตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการดำเนิน 
การ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
(จำนวน 2 ชวง) สายคาง
พลูกลาง ซอย 1/2 (ขาง
บานลุงประพันธ) และสาย
หนองพิมาน ซอย 2 

250,000.00 250,000.00 - - - - 
 

2 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบานกะพ้ี-บานหนอง
กก) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

3 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบานหนองตาล-สาย
ออ) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

4 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายบานหนองบัว-บาน
คางพลูใต) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

5 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(สายรอบบึงหนองราง) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

6 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายเสอืทอง ซอย 8) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสายหนองขาม 
(จำนวน 2 ชวง) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

8 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ซอยไพรพนม ซอย 3 
(จำนวน 2 ชวง) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

9 โครงการกอสรางถนน
คอนกรตีเสริมเหล็ก สาย
เลียบบึงคางพลเูหนือ 1 
(หลังวัดคางพลูเหนือ) 
จำนวน 2 ชวง 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

10 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนหินคลุกบดอัดแนน 
ถนนสายบานซิน - บาน
หนองตาล (จำนวน 3 
ชวง) 

250,000.00 250,000.00 - - - -  

11 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานคางพลูเหนือ-บาน
หนองบัว (บริเวณขางวัด
คางพลูเหนือ)  
โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานคางพลูเหนือ-บาน
หนองบัว (บริเวณขางวัด
คางพลูเหนือ) ม.1 

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

12 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกบดอัดแนน (ถนนสาย
บานซิน-บานหนองตาล) 
จำนวน 3 ชวง 
ม.2 
 

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

13 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(จำวน 3 ชวง) คางพลูใต
พัฒนา ซอย 9 ทางเขา
บานผูชวยนอง , คางพลูใต
พัฒนา ซอย 15 ขางบาน
ลุงคอง ,อุดมผลพัฒนา 
ซอย 13 หยอมโหงงนอย  
หมูท่ี 3 บานคางพลูใต 
ตำบลคางพลู อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา 
 

500,000.00 - - 500,000.00 - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

14 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกอัดแนน จำนวน  3  
ชวง  หมูท่ี 4 บานหนอง
ราง 
ชวงท่ี 1 สายหวัถนน ซอย 
11 ชวงท่ี 2 สายบาน
หนองราง-บานหนองบัว  
ชวงท่ี 3 สายคอกหมูซอย 
10 หมูท่ี 4 บานหนองราง 
ตำบลคางพลู อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา  

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

15 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายหนองเขวา ซอย 2 
(สายดอนพงาด)  
หมูท่ี 5 บานหนองเขวา  
ตำบลคางพลู อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา  

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

16 โครงการกอสรางถนนหิน
คลุกบดอัดแนน   
จำนวน  2 ชวง  
ชวงท่ี 1 สายบานกะพ้ี-
บานโตนด   
ชวงท่ี 2 สายบานกะพ้ี - 
บานพันดุง หมูท่ี 6  
บานกะพ้ี  ตำบลคางพลู 
อำเภอโนนไทย จงัหวัด
นครราชสมีา   

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

17 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
(จำนวน 4 ชวง)  
ชวงท่ี 1 จันทรา 2 ซอย 7  
ชวงท่ี 2 ประชามิตร 2 ซอย 
8  
ชวงท่ี 3 คุมสายฝน ซอย 3  
ชวงท่ี 4 คุมสายฝน ซอย 1 
หมูท่ี 7 บานหนองตาล 
ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา  

500,000.00 - - 500,000.00 - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

18 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (สาย
บานหนองบัว – บานคาง
พลูใต) หมูท่ี 8 บานหนอง
บัว  ตำบลคางพลู อำเภอ
โนนไทย จังหวัด
นครราชสมีา 

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

19 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก  
(จำนวน 2 ชวง) เพชรทอง 
ซอย 7 , ดาวทอง ซอย 1 
บานโนนหินขาว หมู 9 
ตำบลคางพลู อำเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา  

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

20 โครงการสรางถนนหินคลุกบด
อัดแนน   
(จำนวน  3  ชวง) 
ชวงที่ 1 สายบานคางพลูกลาง 
– ดอนตำแย 
ชวงที่ 2 สายบานคางพลูกลาง 
- ดอนตำแย  
ชวงที่ 3 สายบานคางพลูเหนอื-
คางพลูกลาง  
(สายทุง) หมูที่ 10 บานคางพลู
กลาง ตำบลคางพลู  
อำเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา  

500,000.00 - - 500,000.00 - -  

 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการศึกษา 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ 

100,000.00 100,000.00 - - - - 

 
2 โครงการประชุมคณะบริหาร

สภาเด็กและเยาวชนตำบล
คางพลู 

5,000.00 5,000.00 - - - -  

3 โครงการประชุมประจำปของ
สภาเด็กและเยาวชนตำบล
คางพลู 

5,000.00 5,000.00 - - - - 
 

4 เกาอี้ทำงาน 2 ตัว 17,000.00 17,000.00 - - - -  

5 โตะทำงานเหล็ก จำนวน 2 
ตัว 

17,000.00 17,000.00 - - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

6 โครงการปรับปรุงปายช่ือ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
คางพลู (แหงท่ี 2) ตาม
แบบท่ีองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู กำหนด 

50,000.00 50,000.00 - - - -  

7 โครงการปรับปรุงโรง
อาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.คางพลู (แหงท่ี 2) 
ตามแบบท่ีองคการบริหาร
สวนตำบลคางพลูกำหนด 

100,000.00 100,000.00 - - - -  

8 เงินอุดหนุนสวนราชการ 
สำหรับคาอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพ้ืนท่ีตำบลคางพลู 
จำนวน 460 คนๆละ 20 
บาท จำนวน 200 วัน 

1,840,000.00 1,840,000.00 - - √ 806,000.00 

  
9 โครงการประชุมผูปกครอง

เด็ก ศพด. 

5,000.00 5,000.00 - - - -  

10 โครงการสนับสนุนคา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
สำหรับ ศพด. 

30,100.00 30,100.00 - - - -  

11 โครงการสนับสนุน
คาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

482,000.00 482,000.00 - - √ 189,280.00  

12 โครงการสนับสนุนคา
หนังสือเรียนสำหรับเด็ก 
ศพด. 

140,000.00 140,000.00 - - - -  

13 โครงการสนับสนุนคา
อุปกรณการเรียนสำหรับ
เด็ก ศพด. 

14,000.00 14,000.00 - - - -  

14 โครงการสนับสนุน
เครื่องแบบนักเรยีนสำหรับ
เด็ก ศพด. 

21,000.00 21,000.00 - - - -  

15 คาอาหารเสริม (นม) 1,015,586.00 1,015,586.00 - - √ 384,803.78 
(ผูกพัน) 

 

16 เครื่องพิมพ Multifunction 
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 
สี 

15,000.00 15,000.00 - - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสาธารณสุข  

1 โครงการความรวมมือในการ
กำจัดขยะและคัดแยกขยะใน
ชุมชน 

100,000.00 100,000.00 - - - - 

 
2 โครงการปองกันกำจัดลูกน้ำ

ยงุลาย 
50,000.00 50,000.00 - - - - 

 
3 โครงการปองกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบาของอบต.คาง
พลู ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา 

100,000.00 100,000.00 - - - - 

 
4 โครงการสงเสริมสนับสนุน

การดำเนินโครงการตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริดานสาธารณสุข 

200,000.00 200,000.00 - - - -  

5 โครงการสำรวจจำนวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย 

20,000.00 20,000.00 - - - - 
 

6 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

100,000.00 100,000.00 - - - - 
  

7 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาสถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 
 

5,000.00 5,000.00 - - - - 

 
8 โครงการปองกันและระงับ

โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
 

10,000.00 10,000.00 - - - - 

 

9 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถ่ิน 
(สปสช.) ตำบลคางพล ู

100,000.00 100,000.00 - - √ 100,000.00 

 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเกษตร 

1 โครงการฝกอาชีพ 20,000.00 20,000.00 - - - -  

2 โครงการสงเสริมการเรยีนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 50,000.00 - - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

3 โครงการรณรงคสงเสริม
การใชหญาแฝกตามแนว
พระราชดำร ิ

5,000.00 5,000.00 - - - -  

4 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การดำเนินโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

30,000.00 30,000.00 - - - - 
 

5 โครงการอบต.รวมใจภักดิ์
รักพ้ืนท่ีสีเขียว 

10,000.00 10,000.00 - - - -  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาสังคม  

1 โครงการสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือรับขอมูล
ปญหาและความตองการ 
ขอเสนอวิธีการแกไขปญหา
ของหมูบาน 

10,000.00 10,000.00 - - - - 
 

2 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ภายในตำบล 
คางพลู 

8,331,600.00 8,331,600.00 - - √ 3,871,000.00 
 

3 เงินอุดหนุนเบ้ียยังชีพความ
พิการภายในตำบลคางพลู 

1,401,600.00 1,401,600.00 - - √ 619,600.00 
 

4 เงนิอดุหนุนเบ้ียยังชีพผูปวย
เอดสภายในตำบลคางพลู 

12,000.00 12,000.00 - - √ 3,000.00  

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

10,000.00 10,000.00 - - - -  

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

10,000.00 10,000.00 - - - -  

7 โครงการชวยเหลือครอบครัว
ผูดอยโอกาส 

10,000.00 10,000.00 - - - -  

  ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

1 โครงการจดักิจกรรมเพ่ือ
เทิดทูนสถาบัน 

25,000.00 25,000.00 - - - - 
 

2 โครงการสงเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ ฯลฯ ในพ้ืนท่ี
ตำบลคางพลู 

100,000.00 100,000.00 - - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

3 เงินอุดหนุนโครงการจัด
งานประเพณบีวงสรวง
อนุสาวรียทาวสุรนาร ี

10,000.00 10,000.00 - - √ 10,000.00  

  ยุทธศาสตรท่ี 7 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1 โครงการฝกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 

100,000.00 100,000.00 - - - -  

2 โครงการฝกอบรมและ
ทบทวนอปพร. 

200,000.00 200,000.00 - - - -  

3 โครงการรณรงคลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาล 

20,000.00 20,000.00 
(โอนต้ังจาย

รายการใหม) 

- - √ 7,080.00  

4 โครงการรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยความ
สะอาดในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ตำบลคางพล ู

10,000.00 10,000.00 - - - -  

5 เงินสำรองจายกรณีฉุกเฉิน 
 

1,000,000.00 290,491.00 - - √ 136,788.10  

  ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1 โครงการวันสถาปนาอบต./
วันทองถ่ินไทย 

5,000.00 5,000.00 - - - -  

2 โครงการจดัทำแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

50,000.00 50,000.00 - - - -  

3 โครงการสำรวจความพึง
พอใจในการใหบรกิารของ
อบต.คางพลู 

30,000.00 30,000.00 - - - -  

4 จัดซ้ือจักรยานยนต จำนวน 
1 คัน  

44,800.00 44,800.00 - - √ 44,000.00 
(ผูกผัน) 

 

5 เครื่องพนหมอกเคมีชนิดฝอย
ละออง (ULV) สะพายหลัง 2 
เครื่อง  

170,000.00 170,000.00 - - - -  

6 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 
1 เครื่อง  

27,700.00 27,700.00 - - √ 26,500.00 
(ผูกพัน) 

 

7 โครงการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 

3,000.00 3,000.00 - - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

8 โครงการปรับปรุงและตอ
เติมอาคารสำนักงาน
องคการบริหารสวนตำบล
คางพลู 

1,600,000.00 1,600,000.00 - - - -  

9 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

86,214.00 86,214.00 - - √ 17,470.00 
 

ผูกผัน 
3,291.00 

10 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

5,000.00 5,000.00 - - √ 3,318.00  

11 โครงการปรับภูมิทัศน
บริเวณรอบสำนักงาน 

50,000.00 50,000.00 - - √ 49,175.00  

12 โครงการศึกษาดูงานของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูนำทองท่ีตำบล
คางพลู และพนักงานสวน
ตำบล อบต.คางพล ู

350,000.00 350,000.00 - - - -  

13 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขาราชการสวน
ทองถ่ิน (กบท.) 

374,432.00 374,432.00 - - √ 374,431.00  

         

14 โครงการฝกอบรมและ
ศึกษา ดูงานของเจาหนาท่ี
ทองถ่ิน ของอบต.คางพลู 
 

350,000.00 350,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - √ 157,405.00 

 
 
 

 

15 คาใชจายในการดำเนินการ
เลือกตั้งนายก/สมาชิก 
อบต.กรณคีรบวาระและ
แทนตำแหนงท่ีวางลง 
 

500,000.00 500,000.00 - - - -  

16 ตูเหล็กแบบ 2 บาน 
จำนวน 2 ตู 

11,800.00 11,800.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

17 ตูเหล็กแบบบานเลื่อน
กระจก จำนวน 1 ตู 

7,000.00 7,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

18 ชุดเครื่องเสยีงเคลื่อนท่ี
แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด 

20,0000.00 20,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  
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ท่ี ชื่อโครงการ  งบประมาณ
(จากแผน 64) 

มาจัดทำ
ขอบัญญัติ 64 

จายขาดเงิน
สะสม 64 

ทุนสำรองเงิน
สะสม 

ท่ีมีการ
ดำเนินการ 

โดยใชงบฯ/ไม
ใชงบฯ 

จำนวนเงินท่ี
เบิกจาย 

หมาย
เหตุ 

19 ชุดไมคประชุมแบบตั้งโตะ 
จำนวน 1 ชุด 

50,000.00 50,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 
 

- - - -  

20 เครื่องคอมพิวเตอร All in 
One สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 4 เครื่อง 

68,000.00 68,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

21 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก 
สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง 

32,000.00 32,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

22 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

4,300.00 4,300.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

23 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED ขาวดำ (18 หนา/
นาที) จำนวน 2 เครื่อง 

5,200.00 5,200.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

24 เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 
800 VA จำนวน 4 เครื่อง 

10,000.00 10,000.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

25 อุปกรณอานบัตรแบบ 
อเนกประสงค (Smart 
Card Reader) จำนวน 2 
เครื่อง 

1,400.00 1,400.00 
(โอนตั้งจาย

รายการใหม) 

- - - -  

26 เครื่องรับสงวิทยุชนิด
ประจำท่ี ขนาด 10 วัตต 
จำนวน 1 เครื่อง 

28,000.00 28,000.00 
(โอนตัง้จาย

รายการใหม) 

- - - -  

27 เครื่องจายแอลกอฮอล
อัตโนมัติพรอมวัดอุณหภูมิ 
จำนวน 2 เครื่อง 

8,000.00 8,000.00 
(โอนตัง้จาย

รายการใหม) 

- - - -  
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สรุปประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 คร้ังที่ 1/2564  (เดือนตุลาคม 2563  ถึงเดือนมีนาคม 2564) 
1. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เฉพาะป 2564      จำนวน  273 โครงการ 
2. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และนำมาบรรจุในขอบัญญัติป 64  จำนวน    69  โครงการ 
    และโอนตั้งจายรายการใหม จำนวน 14  โครงการ  
    รวมโครงการท้ังสิ้น 83 โครงการ 
3. โครงการท่ีจายขาดเงินสะสม        จำนวน    -     โครงการ 
4. โครงการท่ีจายจากทุนสำรองเงินสะสม       จำนวน  10    โครงการ 
5. โครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติ 2564 และโอนตั้งจายรายการใหมและไดมีการดำเนินการ         จำนวน  17    โครงการ 
   รวมโครงการท้ังสิ้น  93 โครงการ (ขอบัญญัติงบประมาณ โอนตั้งจายรายการใหม และจายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม) 

- รอยละของโครงการท่ีไดบรรจุในขอบัญญัติประจำปงบประมาณ 2564 

       จำนวนโครงการท่ีบรรจุในขอบัญญัติป 2564 x 100       
จำนวนโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นเฉพาะป 2564 
 เทากับ    (69 x 100)       เทากับ รอยละ 25.27  
                              273 
 
- รอยละของโครงการท่ีไดมีการดำเนินการเบิกจาย (เฉพาะในโครงการตามขอบัญญัติและต้ังจายรายการใหม) 

 
จำนวนโครงการท่ีทำได x 100       

จำนวนโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นเฉพาะปงบประมาณ  2564  
  เทากับ    (17 x 100)       เทากับ รอยละ 6.23  
                              273 
 
- รอยละของโครงการท่ีไดมีการดำเนินการเบิกจาย (เฉพาะในโครงการตามขอบัญญัติ ต้ังจายรายการใหม จายขาดเงินสะสม และทุนสำรอง) 

 
จำนวนโครงการท่ีทำได x 100       

จำนวนโครงการท้ังหมดท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่นเฉพาะปงบประมาณ  2564  
  เทากับ    (17 x 100)       เทากับ รอยละ 6.23  
                               273 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564  
จายขาดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสมและโอนตั้งจายเปนรายการใหม 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
โครงการท่ี

ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา  

(ป พ.ศ.2564) 

 
 

(1) 

โครงการท่ี
อนุมัติตาม
ขอบัญญัติฯ 

 
 
 

(2) 

โครง 
การท่ีโอน
ต้ังจายใหม 

 
 
 

(3) 

โครงการ
จายขายเงิน

สะสม 
 
 
 

(4) 

โครงการ
สำรองเงิน

สะสม 
 
 
 

(5) 

รวมโครงการ
ท้ังสิ้น 

 
 
 
 

(6) 
= 

(2)+(3)+(4)+(5) 

โครงการท่ี
ได

ดำเนินการ 
แลวเสร็จ 

 
 

(7) 

รวม
โครงการที่ได
ดำเนินการ 
แลวเสรจ็ 

(นำไปปฏิบติั) 
 

 
(8) 
= 

(7) 

โครงการท่ี
ดำเนินการ
ตามเงิน
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

 
(9) 

รวมโครงการ 
ที่ดำเนินการทั้งสิ้น 

 
 
 
 
จำนวน 

(10) 
= 

(8)+(9) 

คิดเปนรอยละ 

(11) 
 

1.   ดานการพัฒนาโครงสราง    
      พ้ืนฐาน 55 

 

10 

 

- 
 

- 
 

 
 

10 
 

20 
 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
10.00 

2    ดานการพัฒนาศึกษา 63 16 - - - 16 3 3 1 4 20.00 

3.   ดานการพัฒนาสาธารณสุข 50 9 - - - 9 1 1 - 1 5.00 

4.   ดานการพัฒนาการเกษตร 36 5 - - - 5 - - - - 0.00 

5.   ดานการพัฒนาสังคม 36 7 - - - 7 3 3 - 3 15.00 

6.   ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
      ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี   
      และกีฬา 

11 
 

3 

 
 

0 

- -  
3 1 1 

 
- 1 5.00 

7.   ดานการรักษาความ  
      ปลอดภัยใน  
      ชีวิตและทรัพยสิน 

8 

 
4 

 

 
1 

 
- 

 
- 

 
5 

 
2 

 
2 

  
 - 

 
2 

 
10.00 

8.   ดานการบริหารจัดการ 
      บานเมืองที่ดี 

14 
 

15 
 

13 
 

- 
 

- 
 

28 
 

7 
 

7 
 

- 
 

6 
 

30.00 

รวม 273 69 
 

14 
 

0 
 

10 
 

93 
 

17 
 

17 3 
 

20 
 

100.00 
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ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาป 2564  (ปงบประมาณ พ.ศ.2564)  (ครั้งท่ี 1 /2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 –  เดือนมีนาคม 2564) 

ยุทธศาสตร 

จำนวนโครงการท่ีเสร็จ
บรรจุในขอบัญญัติ 

ปงบประมาณ 2564 

จำนวนโครงการท่ีอยูใน 
ระหวางดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ียัง 
ไมไดดำเนินการ 

จำนวนโครงการท่ีม ี
การยกเลิก 

จำนวนโครงการท่ีม ี
การเพ่ิมเติม จำนวนโครงการท้ังหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 0 0.00 - - 10 19.23 - - 10 41.66 20 21.50 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการศึกษา 3 17.65 - - 13 25.00 - - - - 16 17.20 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสาธารณสุข 1 5.88 - - 8 15.38 - -  - 9 9.68 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการเกษตร 0 0.00 - - 5 9.62 - - - - 5 5.38 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาสังคม 3 17.65 - - 4 7.69 - - - - 7 7.53 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

1 5.88 - - 2 3.85 - - - - 3 3.23 

ยุทธศาสตรท่ี 7  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

2 11.76 - - 2 3.85 - - 1 4.17 5 5.38 

ยุทธศาสตรท่ี 8  
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

7 41.18 - - 8 15.38 - - 13 54.17 28 30.10 

รวม 17 100.00 - - 52 100.00 - - 24 100.00 93 100.00 
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ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำป 2564 
  

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการเสรจ็
แลว 

อยูในระหวาง
ดำเนินการ 

งบประมาณท่ีไดรับ งบประมาณท่ีเบิกจาย 

1. ชุดอุปกรณสำหรับหองเรยีนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
องคการบริหาร สวนตำบลคางพล ูอำเภอโนนไทย จงัหวัดนครราชสมีา 

 / 30,700.00 25,500.00 

2. ซอมสรางถนนลาดยางผิวทางแบบแอสฟลทติกคอนกรตี รหสัทางหลวง
ทองถ่ิน นม.ถ.0069 สายบานซิน - บานไร ชวงโรงเรยีนบานซินหนองเขวาไปบาน
หนองตาล หมูท่ี 7 ตำบลคางพลู กวาง 6 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 7,800 ตารางเมตร องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 

 / 3,722,000.00 2,970,000.00 

3. กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ รหัสทางหลวงทองถ่ิน นม.ถ.0067 สาย
บานคางพลูใต-บานกระพ้ี ชวงระหวาง หนาวัดบานกะพ้ี ไปบานหนองบัว หมูท่ี 
8 ตำบลคางพลู กวาง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พ้ืนท่ี
คอนกรีตไมนอยกวา 1,567.50 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 5 จุดๆละ 18 ทอน (วางคู) รวม 90 ทอน 
และ วางทอคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 18 
ทอน (วางคู) รวม 54 ทอน องคการบริหารสวนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

 / 6,825,000.00 อยูระหวางการขอ
เปลี่ยนแปลงแกไขรายการ

เรื่อง พ้ืนท่ีดำเนินการ 

รวมงบประมาณ   10,577,700.00 2,995,500.00 

 
สวนท่ี  4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 


