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 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณเรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  เรียบร้อยแล้วนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อบัญญัติเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามก าหนดระยะเวลา จ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนด าเนินงานให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลา
และสอดคล้องกับงบประมาณ ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต า บล          
คลองเมืองขึ้น ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไป
อย่างเหมาะสม โดยแผนการด าเนินงานนี้ได้แสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการ
พัฒนาที่ด าเนินงานในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง นอกจากนี้แผนการด าเนินงานดังกล่าว    
ยังเป็นเครื่องมือส าหรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอีกด้วย 
 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เป็นอย่างดี 
 

 

  

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 

---------------------------- 

ส่วนท่ี  1 
1.1  บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญ
กับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จุดมุ่งหมายดังกล่าว จัดท าขึ้น
เพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจ
กว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 27 ก าหนดให้แผนด าเนินงานแล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ า งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้ทราบถึง
การด าเนินการ แผนงาน / โครงการที่เกิดขึ้นจริงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนการ
ด าเนินการ ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น แผนการ
ด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน จะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีก
ด้วย 
 แผนการด าเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมแผนโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาจัดท าแผนการ
ด าเนินงาน เพ่ือเป็นตัวก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการ
ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น แผนการด าเนินงาน จึงมีลักษณะกว้าง ดังต่อไปนี้ 1) เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566  
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2) เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน         
3) เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่ด าเนินงานพัฒนาจริงๆ 4) เป็นเอกสารที่ช่วยควบคุม
และติดดามการด าเนินงานโครงการ/แผนพัฒนาต่างๆ 

1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 

 1) เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการที่ชัดเจน  
 2) เพ่ือรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 3) เพ่ือแสดงถึงการใช้ แนวทาง การด าเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ด าเนินการ  
 4) เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง  
 5) เพ่ือชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน  
 6) เพ่ือสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 7) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 8) เพ่ือแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการ
พิจารณา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  (หมวด 5 ข้อ 26 ) ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้- 

1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม
แผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณา แผนงาน/โครงการ จากแผนงาน/โครงการ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ 

3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

4) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการ
ด าเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
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 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2557) ข้อ 27 แผนด าเนินการให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
งบประมาณจากเงินสะสม หรือรับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองเมือง เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2565 และได้ขอขยายเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงานเป็น 60 วัน ตามบันทึก ที่ นม 74501/550 
ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565  
 

 แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางในการจัดท า ดังนี้.- 

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ    
(Action Plan)  

2. จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ

ด าเนินงานจริง 
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนที่ 1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนงานด าเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ/
หรือก่ิงอ าเภอแบบบูรณาการ 
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 ขั้นตอนที่ 2   การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนการด าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่  1  บทน า 
 ส่วนที่  2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมเพ่ือประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน 
  

 ขั้นตอนที่ 3   การประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ประกาศใช้ การประกาศแผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองประจ าปี  เพ่ือปิด
ประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณะชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1) ท าให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณท่ีใช้ด าเนินการที่ชัดเจน  
 2) ท าให้รวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
 3) แสดงถึงการใช้ แนวทาง การด าเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ด าเนินการ  
 4) เปรียบเทียบระหว่างการน าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ที่น ามาปฏิบัติจริง  
 5) ชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ อย่างชัดเจน  
 6) สะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 7) เป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 8) แสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ในการประกอบการ
พิจารณา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเพ่ิมเติมต่อไป 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6   6 
 

1.5 แผนภูมิขั้นตอนการท าแผนการด าเนินงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการสนับสนุน 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมโครงการ/กจิกรรม 

หน่วยงานอื่น 

ท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้
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ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
--------- 

 องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณโดยน าเสนอ ดังนี้ 
 

 2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
 แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จ านวนโครงการที่ด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และหน่วยงาน
รับผิดชอบ 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์/
แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการที่ด าเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ
และเม่ือลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
 

 2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
 แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีล าดับที่
โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ(บาท) สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ไปสิ้นสุดเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2566 (1 ปีงบประมาณ) 

               2.3 บัญชีจ านวนครุภัณฑ์ (แบบ ผด. 02/1) 

       แบบ ผด. 02/1 แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 
ครุภัณฑ์ที่วางแผนจัดซื้อไว้ในปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งเป็น ประเภทครุภัณฑ์/แผนงาน/รายการ
ครุภัณฑ์  

 
 



แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่ คิดเปน็ร้อยละ จ านวนงบประมาณ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการ ของโครงการ ตามแผนพัฒนา งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ทอ้งถ่ิน ตามข้อบญัญตัิ ทั้งหมด ทอ้งถ่ิน ที่ด าเนินการ ทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
     1.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 5 1 20.00 320,000 50,000 15.63 ส ำนักปลัด

รวม 5 1 20.00 320,000 50,000 15.63
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา 17 11 64.71 7,207,356.00 2,658,290 36.88 กองกำรศึกษำ
     2.2 แผนงานการศึกษา (เงนิอุดหนุน) 17 1 5.88 7,207,356.00 2,940,000 40.79 กองกำรศึกษำ

รวม 17 12 70.59 7,207,356.00 5,598,290 77.67
3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
     3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร 12 ๓ 25.00 1,250,000 300,000 24 ส ำนักปลัด

รวม 12 ๓ 25.00 1,250,000 300,000 24
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
     4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10 3 30 15,750,000 200,000 12.69 ส ำนักปลัด

รวม 10 3 30 15,750,000 200,000 12.69
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     5.1 แผนงานสาธารณสุข 26 2 7.69 1,925,000 80,000 4.15 ส ำนักปลัด
     5.2 แผนงานสาธารณสุข (เงนิอุดหนุน) 26 1 3.85 1,925,000 220,000 11.43

รวม 26 3 11.54 1,925,000 300,000 15.58

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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แบบ ผด. 01

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่ คิดเปน็ร้อยละ จ านวนงบประมาณ จ านวน คิดเปน็ร้อยละ หน่วยงาน
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการ ของโครงการ ตามแผนพัฒนา งบประมาณ ของงบประมาณ ด าเนินการ

ทอ้งถ่ิน ตามข้อบญัญตัิ ทั้งหมด ทอ้งถ่ิน ที่ด าเนินการ ทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 31 1 3.22 14,410,000 3,277,000 22.74 กองช่ำง
     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (เงนิอุดหนุน) 31 1 3.22 14,410,000 880,000 6.11

รวม 31 2 6.45 14,410,000 4,157,000 28.85
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
     7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13 7 53.84 1,500,000 680,000 45.33 กองกำรศึกษำ
     7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เงนิอุดหนุน) 13 1 7.69 1,500,000 200,000 13.33 กองกำรศึกษำ

รวม 13 8 61.54 1,500,000 880,000 58.66
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 20 5 25 2,840,000 895,000 31.51 ส ำนักปลัด/

รวม 20 5 25 2,840,000 895,000 31.51 กองคลัง
9. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
     9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 12 3 25 2,915,000 830,000 28.47 ส ำนักปลัด
  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (เงนิอุดหนุน) 12 1 8.33 2,915,000 15,000 0.51

รวม 12 4 33.33 2,915,000 845,000 28.99
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     10.1 แผนงานการเกษตร 8 1 12.5 1,050,000 70,000 6.66 ส ำนักปลัด
     10.1 แผนงานสาธารณสุข 8 2 25 1,050,000 150,000 14.28 ส ำนักปลัด

รวม 8 3 37.5 1,050,000 220,000 20.95
รวมทั้งหมด 154 ๔๔ 28.57 49,167,356.00 13,445,290 27.34

รวมทั้งหมด(รวมงบกลาง) 154 ๔๘ 31.17 49,167,356.00 26,728,690 54.36

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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แบบ ผด. 01

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
     1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งบกลาง)
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     2.2 แผนงานสาธารณสุข (งบกลาง)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ งบประมาณ

1

จ านวน

ตามข้อบญัญตัิ

3

ที่ด าเนินการ

13,193,400

180,000 ส ำนักปลัด

หน่วยงาน
ด าเนินการ

ส ำนักปลัด

11



แบบ ผด. 02

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
     1.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรมพชื ศึกษาและส ารวจพนัธกุรรมพชืในเขตปา่ชุมชนต าบล 50,000 ปา่ชุมชนต าบล ส านักปลัด  

คลองเมือง คลองเมือง
รวม 1 โครงการ 50,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

12



แบบ ผด. 02

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     2.1 แผนงานการศึกษา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ อบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง ในการน าบตุรหลาน 30,000 หอ้งประชุม กองการศึกษา 

ปกครอง เข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ อบต.คลองเมือง
สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการจัดการเรียน
การสอน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 51,600 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา  

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ป ี เล็กในสังกัด
ส าหรับสนับสนุนค่ากิจกรรมพฒันา คนละ 438 บาท อบต.คลองเมือง
ผู้เรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนค่าเคร่ืองแบบของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 36,000 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา  

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ป ี เล็กในสังกัด
ส าหรับสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ คนละ 325 บาท อบต.คลองเมือง
เรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันา 204,000 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา   

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน เด็กเล็ก คนละ 1,737 บาท เล็กในสังกัด
ส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ อบต.คลองเมือง
สอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนค่าหนังสือเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 24,000 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา  

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ป ี เล็กในสังกัด
ส าหรับสนับสนุนค่าหนังสือเรียน คนละ 290 บาท อบต.คลองเมือง
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 24,000 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา  

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามจ านวนเด็กเล็กอายุ 3 - 5 ป ี เล็กในสังกัด
ส าหรับสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท อบต.คลองเมือง
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก)

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ สนับสนุนค่าอาหารกลางวนักลางวนัศูนย์พฒันาเด็ก 617,400 ศูนย์พฒันาเด็ก กองการศึกษา            

บริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน เล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ในเขตต าบล  ในอัตรามื้อละ 21 บาท เล็กในสังกัด
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนั) จ านวน 245 คน อบต.คลองเมือง

8 โครงการเรียนรู้และเสริมสร้าง ทศันะศึกษานอกสถานที่และจ้างเหมารถในการเดิน 70,000 สวนสัตว์ กองการศึกษา  

พฒันาการนอกสถานที่ ทางรวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม นครราชสีมา
9 โครงการเสริมสร้างก าลังใจในการ จัดกิจกรรมสร้างก าลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวยั 30,000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา 

ศึกษาของเด็กปฐมวยั
10 ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็ก จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 229,950 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา            

เล็กทั้ง 5 ศูนย์ ทั้ง 3 ศูนย์ในเขตต าบลคลองเมือง ในอัตรา คนละ 
7.37 บาท จ านวน 260 วนั

พ.ศ. 2566พ.ศ. 2565
โครงการ
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แบบ ผด. 02

ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่โรงเรียนในเขต 1,341,340 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา            

ประถมทั้ง 6 แหง่ ต าบลคลองเมือง ในอัตราคนละ 7.37 บาท จ านวน  
260 วนั

รวม 11 โครงการ 2,658,290

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02
     2.2 แผนงานการศึกษา (เงนิอุดหนุน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สนับสนุนค่าอาหารกลางวนั เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลาง 2,940,000 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา            

วนัใหก้ับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ ต าบลคลอง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ) จ านวน  6  โรงเรียน เมือง
ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6

รวม 1 โครงการ 2,940,000

พ.ศ. 2565
โครงการ

พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

3. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
     3.1 แผนงานส่งเสริมการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแลกเปล่ียนข้าวพนัธดี์ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับพนัธข์้าวและแลกเปล่ียน 200,000 ปา่สาธารณะ ส านักปลัด  

เพิ่มผลผลิตคุณภาพ เมล็ดพนัธข์้าวเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิต ต าบล
คลองเมือง

2 โครงการอบรมปลูกพชืเศรษฐกิจใหม่ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับพชืเศรษฐกิจใหม่ 50,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด  

3 โครงการอบรมการท าปุ๋ยหมัก จัดอบรมใหค้วามรู้เร่ืองการท าปุ๋ยหมักพชืสดและ 50,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด  

ฝึกปฏบิติัการท าปุ๋ยพชืสด

รวม 3 โครงการ 300,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
     4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ จัดอบรมอาชีพแบบง่ายที่มีความเหมาะสมกับช่วงอายุ 50,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด 

ของผู้สูงอายุ
2 โครงการส่งเสริม/พฒันากลุ่มอาชีพ จัดอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพในต าบล 100,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด 

ในต าบลคลองเมือง คลองเมืองเพื่อส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพ
(กลุ่มทอผ้าไหม)

3 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟสูมรรถภาพคน 50,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด 

คนพกิารและผู้ดูแล พกิารและผู้ดูแล
รวม 3 โครงการ 200,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02
     4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์(งบกลาง)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพเพื่อเปน็การสงเคราะหผู้์สูงอายุ 10,571,400 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด            

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร เบี้ยยังชีพเพื่อเปน็การสงเคราะหผู้์พกิาร 2,592,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด            

3 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เบี้ยยังชีพเพื่อเปน็การสงเคราะหป์วุยติดเชื้อเอดส์ 30,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด            

รวม 3 โครงการ 13,193,400

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
     5.1 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว ์ 30,000 ต าบลคลองเมือง ส านักปลัด      

จากโรคพษิสุนัขบา้ (ส ารวจข้อมูล โดยส ารวจปลีะ 2 คร้ังและบนัทกึข้อมูลในระบบ 
สัตวแ์ละขึ้นทะเบยีบสัตว)์ Thairebies

2 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จัดกิจกรรมรณรงค์การปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ 50,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด       

จากโรคพษิสุนัขบา้ (จัดซ้ือวคัซีน ฉีดวคัซีนใหก้ับสุนัขที่ขึ้นทะเบยีนสัตว์
และอุปกรณ์ฯ)

รวม 2 โครงการ 80,000

     5.2 แผนงานสาธารณสุข (เงนิอุดหนุน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข อุดหนุน 11 หมู่บา้น หมู่บา้นละ 20,000 บาท 220,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด            

เพื่อขับคล่ือนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข จ านวน 11 หมู่บา้น

รวม 1 โครงการ 220,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

     5.1 แผนงานสาธารณสุข (งบกลาง)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพ เปน็การอุดหนุนกองทนุหลักประกันสุขภาพ 180,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด  

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง

รวม 1 โครงการ 180,000

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น 3,277,000 บา้นคลองเมือง กองช่าง     

บา้นคลองเมือง ม.2 บา้นคลองเมือง ม.2 ขนาดผิวจราจร (ช่วงที่ 1) หมู่ 2
กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 3)
กวา้ง 5 เมตร ระยะทาง 330 เมตร หนา 0.15 
หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกวา่
3,690 ตารางเมตร

รวม 1 โครงการ 3,277,000

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (เงนิอุดหนุน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนรัฐวสิาหกิจ ค่าติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งระบบโซล่าเซลล์โดยการไฟฟา้ 880,000 กองช่าง    

ส่วนภมูิภาค
รวม 1 โครงการ 880,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
     7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาคลองเมือง จัดแข่งขันกีฬาต าบลคลองเมือง 300,000 สนามกีฬา กองการศึกษา  

สัมพนัธต้์านยาเสพติด อบต.คลองเมือง
2 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน จัดแข่งขันกีฬาส าหรับเด็กและเยาวชนรุ่นอายุ 50,000 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา  

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่เกิน 12 ปี ต าบลคลอง
เมือง

3 โครงการจัดส่งทมีนักกีฬาเข้าแข่ง จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ  30,000 อ าเภอจักราช กองการศึกษา  

ขันกีฬา จังหวดั  และระดับประเทศ
4 โครงการติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่ง ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งสนามกีฬา อบต.คลองเมือง 100,000 สนามกีฬา กองการศึกษา  

อบต.คลองเมือง

5
โครงการกิจกรรมส่งเสริมเด็กและ
เยาวชน

จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ 100,000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา 

6 โครงการบวงสรวงทา่นทา้วสุรนารี จัดพธิบีวงสรวงทา่นทา้วสุรนารี 50,000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้าง 50,000 โรงเรียนในเขต กองการศึกษา 

จริยธรรมประเพณีวธิพีทุธทอ้งถิ่น คุณธรรม จริยธรรม ต าบล
รวม 7 โครงการ 680,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

     7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (เงนิอุดหนุน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนองค์กรเอกชน 1. ประเพณีสงกรานต์  50,000 บาท 200,000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา  

2. ประเพณีบญุบั้งไฟ 100,000 บาท
3. ประเพณีเข้าพรรษา 50,000 บาท

รวม 1 โครงการ 200,000

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
     8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร พฒันาศักยภาพบคุลากรทอ้งถิ่นในด้านต่างๆ 200,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด  

ทอ้งถิ่น และศึกษาดูงาน
2 โครงการร่วมใจเทดิทนูสถาบนั จัดกิจกรรมเพื่อปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัริย์ 20,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด  

พระมหากษตัริยสร้างความปรองดอง และจัดงานรัฐพธิี
สมานฉันท์

3 โครงการอบรมใหค้วามรู้ด้าน จัดฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยว 150,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด   

กฎหมายแก่บคุลากรทอ้งถิ่น ข้องกับการปฏบิติัหน้าที่ของบคุลากรทอ้งถิ่น

4 โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดท า ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 25,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด    

แผนพฒันาทอ้งถิ่น เพื่อปรับปรุงและทบทวนแผนพฒันาทอ้งถิ่น

5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สินของ 500,000 อบต.คลองเมือง กองคลัง 

อบต.คลองเมือง

รวม 5 โครงการ 895,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

9. ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
     9.1 แผนงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ ด าเนินการด้านการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุจราจรทาง 100,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด   

จราจรทางถนน ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม/่สงกรานต์ รวมทั้งด าเนิน
การจัดหาวสัดุครุภณัฑ์ที่ใช้ในการด าเนินการด้านความ
ปลอดภยัทางถนน

2 กิจกรรมโครงการกู้ชีพ กู้ภยั จัดต้ังหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ชีพ 350,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด            

อบต.คลองเมือง กู้ภยัระดับ ต าบลจ านวน  ๑ หน่วยบริการ
3 กิจกรรมโครงการปอ้งกันและระงับ จัดต้ังหน่วยปฏบิติังานด้านการปอ้งกัน 380,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด            

อัคคีภยัและกิจกรรมแจกจ่ายน้ าเพื่อ และระงับอัคคีภยั และแก้ไขปญัหาภยักิจ
แก้ไขปญัหาภยัแล้ง กรรมแจกจ่ายน้ าเพื่อแก้ไขปญัหาภยัแล้งแล้งปฏบิติั

หน้าที่ตลอด ๒๔ชม.
รวม 3 โครงการ 830,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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     9.2 แผนงานปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคีภยั (เงนิอุดหนุน)
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏบิติัการร่วมใน อุดหนุนเงินใหก้ับศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการช่วยเหลือ 15,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด   

การช่วยเหลือประชาชนของ ประชาชนของ อปท. ประจ าอ าเภอจักราช 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

รวม 1 โครงการ 15,000

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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แบบ ผด. 02

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     10.1 แผนงานการเกษตร
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการก าจัดวชัพชืในแหล่งน้ าและ จัดกิจกรรมก าจัดวชัพชืในแหล่งน้ าชุมชน 70,000 ล าหว้ยหมู่ 5 ส านักปลัด  

ชุมชนคลองเมือง บา้นดงพลอง

รวม 1 โครงการ 70,000

     10.2 แผนงานสาธารณสุข
ล าดับ รายละเอียดของกิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน

ที่ เกิดขึ้นจากโครงการ (บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการรณรงค์ก าจัดขยะ จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในชุมชน 100,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด   

ตามหลักเกณฑ์ 3Rs
2 โครงการบริหารจัดการน้ าเสียในครัว จัดอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าเสีย 50,000 อบต.คลองเมือง ส านักปลัด   

เรือน ในครัวเรือน
รวม 2 โครงการ 150,000

2 โครงการ 220,000

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

รวมทั้งสิ้น

โครงการ
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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1. ประเภทครุภณัฑ์ก่อสร้าง
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองตบดิน เคร่ืองยนต์เบนซิน แรงบดอัดไม่น้อยกวา่ 5 ตัน ความเร็ว 21,000 อบต.คลองเมือง กองช่าง  

ในการตบไม่น้อยกวา่ 5,000 คร้ังต่อนาท ีจ านวน 1 
เคร่ือง

รวม 1 รายการ
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 21,000

2. ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
      2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองคอมพวิตอรโน้ตบุ๊คส าหรับ คอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับงานประมวลผล จ านวน 22,000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา  

งานประมวลผล 1 เคร่ือง
2 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส านักงาน จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย 17,000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่ กวา่ 19 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง
19 นิ้ว)

บัญชจี านวนครุภัณฑ์ทีด่ าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 เคร่ืองส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800VA 5000 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา  

จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 2,500 บาท
รวม 3 รายการ

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 44,000

3. ประเภทครุภณัฑ์ส านักงาน
      3.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานที่ หน่วยงาน
(บาท) ด าเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. กพ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน เคร่ืองปรับอากาศขนาด 24,000 บทียีู  เคร่ืองละ 297,500 อบต.คลองเมือง กองการศึกษา   

42,500 บาท จ านวน 7 เคร่ือง
รวม 1 รายการ

รวมทั้งสิ้น 1 รายการ 297,500
รวมครุภณัฑ์ทั้งสิ้น 5 รายการ 362,500

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

ที่ ครุภณัฑ์ รายละเอียดของครุภณัฑ์
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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