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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
******************************************* 

   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี     

   ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ขนงพระ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การ
ใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.ขนงพระ ดังนี้ 

   ก. วิสัยทัศน์  

"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนกีฬา ต้านยาเสพติด เน้นเศรษฐกิจพอเพียง” 

   ข. พันธกิจ  

1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง 
6) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
7) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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        ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
1. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 น้ำแก้จน 
1. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการท่องเที่ยว 
1. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. แผนงานงบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. แผนงานการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

1. แผนงานสาธารณสุข 
2. แผนงานการเกษตร 
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ง. การวางแผน 
   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป 
   องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที ่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา  5 ปี           
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาด ้านสานต ่อแนวทาง
พระราชดำริ 

3 600,000 4 530,000 4 430,000 4 430,000 4 430,000 

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 125 118,807,080 47 42,951,950 127 187,285,400 107 88,789,950 78 80,938,290 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

49 4,687,000 62 5,827,760 65 6,365,000 65 9,535,000 61 6,175,000 

ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน 2 800,000 0 0 1 250,000 1 450,000 1 500,000 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการทอ่งเที่ยว 4 320,000 4 300,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

20 18,172,200 34 19,058,960 36 19,207,200 35 26,706,000 35 28,846,000 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปัญหาความยากจน 

9 240,000 11 1,460,000 21 1,840,000 21 1,790,000 22 1,810,000 

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ ์ แ ล ะ พ ั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างย่ังยืน 

4 335,000 6 510,000 7 575,000 8 605,000 8 605,000 

รวม 216 143,961,280 168 70,638,670 265 216,222,600 245 128,575,950 213 119,574,290 
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   จ. การจัดทำงบประมาณ 

   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน 105 โครงการ 
งบประมาณ 42,138,495 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณตาม

ข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 2 30,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 13,343,700.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 43 6,749,480.00 

ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน - 0.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว - 0.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 20 21,820,315.00 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 11 145,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 3 50,000.00 

รวม 105 42,138,495.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
(ฐานทรัพยากร) 

20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือดำเนินโครงการอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริฯ ที่เก่ียวเนื่อง 
กับ อบต. 

โครงการ อพ.สธ. ตำบลขนงพระ 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 งานส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือสร้างอาชีพและสร้างแนวคิด 
ตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนตำบลขนงพระ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก 
บริเวณคุ้มร่วมใจ ซอยนายประภาส 
 

300,000.00 กองช่าง เพื ่อให้น้ำไหลเวียนสะดวกและ
ประชาชนมีน ้ำในการอุปโภค 
บริโภคอย่างทั่วถึง 

ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ำ ขนาด 0.60 x 1.00 
เมตร จำนวน 266 แผ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (บริเวณ
หนา้บ้านนายโม) 

1,103,800.00 กองช่าง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ช่วงที ่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่
น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตร 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน้า 6 
 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยข้าง
วัดแก่งกลางดง) 

247,400.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 167 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
501 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยป้า
สน) 

924,000.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 462 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื ้นที ่ผ ิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,848 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
(บริเวณบ้านนายสันติ มอมขุนทด) 
 
  

67,700.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
140 ตารางเมตร 
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านเขาจันทน์หอม 
(ซอยชินพันธุ์สร้างสรรค์ - สามแยกบ้าน
คุณยายชายเขา) 

428,800.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 310 เมตร หนา 0.05 เมตร 
รวมพ ื ้นท ี ่ผ ิวจราจร/ไม ่น ้อยกว่า 
1,240 ตารางเมตร 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอย
บ้านนายเอก) 

672,300.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. ช่วง
ที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
264 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร ช่วงที่ 3 
ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
75 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกข้างละ 0.20 ม. 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านปิ่นทอง (บริเวณ
ซอยเมษา) 

771,600.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพ ื ้นท ี ่ผ ิวจราจร/ไม ่น ้อยกว่า 
1,540 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
ข้างละ 0.50 เมตร 
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11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะกู (ซอยข้าง
วัดหนองตะกู) 

483,500.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งาน และ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาว 
155 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 930 ตร.ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโบนันซ่า 

400,000.00 กองช่าง เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่และ
พ้ืนที่จัดกิจกรรมภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู ่บ ้าน 
ขนาด 8 x 24 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาส ัมพ ันธ ์โครงการและป้าย
โครงการ รายละเอียดรูปแบบและ
รายการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ขนงพระ 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขนงพระเหนือ (คุ้ม
ฟาร์มโชคชัย) 

1,521,300.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หร ือพ ื ้นท ี ่ผ ิวจราจร/ไม ่น ้อยกว่า 
3,000 ตรม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.30 เมตร 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านขนงพระใต้ (ซอย
ศาลเจ้าพ่อ บริเวณบ้านนายอ้ึง อินสุข) 

71,000.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจร/ไมน่้อยกว่า 145 
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 
0.10 เมตร 
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15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านบุกระเฉด (ซอยบ้าน
นายอุดม) 

236,000.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
118 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธีPavement 
in Place Recycling หมู่ที่ 4 บ้าน
คลองหินลาด (บริเวณบ้านคลองหินลาด
เชื่อมตำบลหนองสาหร่าย) 

493,200.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ซ่อมสร้างถนน ลาดยาง แอสฟัลท์
ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 
0.05 เมตร 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินลาด(ซอย
ข้างร้านค้า ส.อบต.เสริม) 

169,000.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
114 ม. หนา 0.15 ม. ไหลท่าง
หินคลุกข้างละ 0.20 ม.หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง 
(บริเวณซอย บ้านนายวิโรจน์) 

668,300.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 
450 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. 
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19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขนงพระกลาง (ซอย
บ้านเจ๊ติ๋ม หนองครก) 

270,500.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
135 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 ม. 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยผู้ช่วย
บำรุง) 

210,100.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 
105 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 420 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับสวอง (ซอยนาย
สมหวัง) 

242,700.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
504 ตารางเมตร 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านประดู่บาก (ซอย
แรนโชว์) 

623,800.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจร/ไม่น้อยกว่า 
1,260 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้างละ 0.20 เมตร 
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23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีต เสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอย
บ้านพวงมาลัย) 

548,400.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 
218 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ ไม่น้อยกว่า 1,090 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 ม. 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านตะเคียนทอง (ซอย
บ้านนายมานพ - ซอยบ้านผู้ใหญ่ส่ง) 

623,000.00  กองช่าง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที ่ดี พร้อมใช้งานและ
เกิดความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 
318 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 1,272 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 ม. 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยบ้าน
นายอำนวย - บ้านหลังโบสถ์) 

169,800.00 กองช่าง เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 
85 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว 
จราจร/ไม่น้อยกว่า 340 ตร.ม. ไหล่
ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านผาสุข (ซอยขนง
พระแลนด์) 

717,300.00  กองช่าง  เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 
358 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 1,432 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. 
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27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้าน
ประดู่งาม (บริเวณซอยหมู่บ้านประดู่
งาม) 

1,030,200.00 กองช่าง เพ่ือพัฒนาระบบคมนาคมให้อยู่
ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานและเกิด
ความสะดวก 

เสริมผิจราจรถนนลาดยาง แอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 624 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หร ือพ ื ้นท ี ่ผิ ว
จราจร/ไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง ห้องปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 

350,000.00 กองช่าง เพ่ือเป็นสถานที่ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ก่อสร้างห้องปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหาร
ส ่วนตำบลขนงพระ ขนาดกว ้าง 
4.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคาร 

29. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการตั้งด่านชุมชนช่วง 7 วัน
อันตราย ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

10,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือตั้งด่านภายในชุมชนช่วง 7 
วันอันตราย แก้ไขปัญหาและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ด่านชุมชน ตำบลขนงพระ 

30. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

5,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้
ความสามารถให้กับสมาชิก  
อปพร. 

อปพร. ตำบลขนงพระ 

31. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันภัย จากธรรมชาติ 

10,000.00 สำนักปลัด เพ่ืออบรมให้ความรู้เรื่องภัย
ธรรมชาติแก่ผู้นำชุมชน 

อบต.ขนงพระ 
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32. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการอบรมและพัฒนาการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

10,000.00 สำนักปลัด เพ่ืออบรมให้ความรู้พัฒนาการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัยให้
พนักงาน 

อบต.ขนงพระ 

33. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 สำนักปลัด เพ่ือจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ตำบลขนงพระ 

34. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน ช่วง
เทศกาล สงกรานต์ 

5,000.00 สำนักปลัด เพ่ือจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ตำบลขนงพระ 

35. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัคร
ท้องถิ่นป้องกันไฟป่า 

10,000.00 สำนักปลัด เพ่ือให้ความรู้ในการจัดทำ แนว
กันไฟและอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่า ให้กับประชาชนในตำบลขนง
พระ 

ตำบลขนงพระ 

36. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน 
ในสถานการณ์ ภัยพิบัติและผู้ประสบสา
ธารณภัยอื่น ๆ 

210,000.00 สำนักปลัด เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
ภัยพิบัติ ทั้งอัคคีภัย วาตภัย 
อุทกภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ 
  

ผู้ประสบภัยในตำบลขนงพระ 

37. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการศูนย์พัฒนา เด็กเล็กดีเด่น 5,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน  

ศพด. สังกัด อบต.ขนงพระ 
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38. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 

5,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

39. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

5,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กสู่
โลกกว้าง 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

40. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 5,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดจ้างครูพี่เลี้ยงและวัสดุอุปกรณ์
การเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐาน) 
ชุดนักเรียน 

โรงเรียนในตำบลขนงพระ 

41. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 

โครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กและ 
เยาวชนตำบลขนงพระ 

5,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพด้านต่าง ๆ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 

42. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

30,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา 

ฝึกอบรม และศึกษาดูงานของ
บุคลากรทาง 

43. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 

862,400.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื ่อจ่ายเป็นเง ินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก
ปฐมว ัยในศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล็ก 
(ศพด.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
จำนวน 5 ศูนย์ 

อุดหน ุนสน ับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ที ่อยู ่ในเขตรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ จำนวน 5 ศูนย์ ในอัตรามื้อละ 
20 บาท/คน/วัน จำนวน 245 วัน 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

44. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 30,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกรักคุณธรรม 
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน
ประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคม 

จัดกิจกรรม เข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

45. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่าจัดการ
เรียนการสอน) 

299,200.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการ
สอนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 ? 
5 ปี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ จำนวน 5 ศูนย์ 

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) สำหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 2 ? 5 ปี) ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 
5 ศูนย์ ในอัตราคนละ 1,700 
บาท/ปี 

46. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศของนักเรียน 

20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนของนักเรียน 

โรงเรียน บ้านหนองตะกู 

47. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน สู่ความ
เป็นเลิศ ผ่านระบบ DLTV และ DLIT 

20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ DLTV และ DLIT ของ
มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ลำตะ
คอง 5 

48. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือให้รูจักและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

โรงเรียน บ้านเขาจันทน์หอม 
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49. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
  

โครงการสร้างอาชีพ หารายได้ระหว่าง
เรียน 

20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดการเรียนการสอนด้าน
อาชีพ 
  

โรงเรียน ขนงพระใต้ 

50. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้นักเรียนนำความรู้ วิธีคิด 
และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
  

โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 

51. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  

อุดหนุนอำเภอปากช่อง 20,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 
 
  

งานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ 

52. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการวันสำคัญของชาติ 10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ
ของชาติให้กับเด็ก ในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อบต.ขนง
พระ 

กิจกรรม วันสำคัญต่าง ๆ เช่น 
กิจกรรม วันไหว้ครู วันเด็กแห่งชาติ 
วันพ่อ และวันแม่แห่งชาติ และ วัน
สำคัญอ่ืน ๆ 
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

53. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ศพด.) 

198,880.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 5 
ศูนย ์

อุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจ ัดการศึกษาสำหร ับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล ็ก (ศพด.) ที ่อยู ่ ใน
ความร ับผ ิดชอบขององค์ ก าร
บริหารส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 
5 ศูนย์ เช่น ค่าหนังสือเรียน อัตรา
คนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์
การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/
ปี ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
รวมเป็นอัตราคนละ 1,130 บาท/
ป ี

54. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) 

3,724,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ ื ่ อ เป ็น เง ิ นอุ ดหน ุนสำหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
โ ร ง เ ร ี ย น ส ั ง ก ั ด ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการการศ ึกษาขั้ น
พ ื ้นฐาน (สพฐ. )  ท ี ่อย ู ่ ใน เขต
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ จำนวน 5 
โรงเรียน  

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โ ร ง เ ร ี ย น ส ั ง ก ั ด ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
จำนวน 5 โรงเรียน ในอัตรามื้อละ 
20 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน 
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55. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 90,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือลดจำนวนผู้ป่วยและควบคุม
อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก 

หมู่ 1 - 15 

56. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน 

225,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพื่ออบรมให้ความรู้ อสม.ในการ
ทำบัญชีและปฏิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ใน 
ศสมช. สนับสนุนงบประมาณงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 15 หมู่บ้าน 

อาสาสมัครสาธารณสุข 

57. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกันการจมน้ำ 50,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือเพ่ิมทักษะป้องกันการจมน้ำ ตำบลขนงพระ 

58. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000.00 กอง
สาธารณสุข 

อบรมอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำ
หมู่บ้าน ซื้อยาคุมและวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  

ตำบล ขนงพระ 

59. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไอโอดีน 

20,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ ื ่อป ้องก ันและแก ้ไขปัญหา
ไอโอดีนของประชาชนตำบลขนง
พระ 

ประชาชน ตำบล ขนงพระ 

60. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสุขกาย สบายใจ วัยสูงอายุ 30,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ืออุดหนุนงบประมาณการ
ดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 6 หมู่บ้าน 
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61. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริม การดำเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

30,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือส่งเสริมการดำเนินงานระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน 
อปท. 

เพ่ือส่งเสริม การดำเนินงานระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ใน อปท. 
อบต. ขนงพระ 

62. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 300,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
สนับสนุนการดำเนินงานตาม
โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
- 15 ตำบลขนงพระ 

อุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุขของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 
15 ตำบลขนงพระ โดยให้
กรรมการหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
ดำเนินการในกิจกรรมโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
จำนวน 3 โครงการ ภายในวงเงิน 
20,00 บาท ต่อหมู่บ้าน 

63. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

200,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ือดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯตัว
ละ 30 บาท 

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้าฯ ทั้ง 15 หมู่บ้าน 

64. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 10,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล
สุขภาพและแก้ปัญหาสุขภาพ
ด้วยตนเองได้ 

จัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ 

65. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการรณรงค์และป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของ เด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศสัมพันธ์และการป้องกัน
โรคติดต่อแก่เด็กและเยาวชน 

จัดการอบรม ให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชน 
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66. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
ครอบครัว 

10,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือจัดอบรมและกิจกรรม
ส่งเสริมให้กับประชาชน 

อบต.ขนงพระ 

67. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดในโรงเรียนและหมู่บ้านในเขต
ตำบลขนงพระ 

20,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของเยาวชนและ
ประชาชนในตำบลขนงพระ  

จัดอบรมให้ความรู้และสร้าง
จิตสำนึก 

68. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากสารเสพติด 20,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือดำเนินกิจกรรม To Be 
Number 1 ส่งเสริมการป้องกัน
สารเสพติดและ ฟ้ืนฟูผู้ป่วย 
  

จัดกิจกรรมรณรงค์บำบัดและสร้าง
จิตสำนึก 

69. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ ผู้
พิการ 

10,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้
พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ช่วยเหลือตนเองได้ 
  

ผู้พิการ ตำบลขนงพระ 

70. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล
ประจำปี 

50,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและมี
น้ำใจนักกีฬา 

กีฬาตำบล 

71. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มี
ค ุณภาพชีว ิตที ่ด ีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของ
เด็ก เยาวชน และประชาชน ในตำบล
ขนงพระ 

10,000.00 กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลัง
กายเล่นกีฬา 

แข่งขันกีฬาโรงเรียนใน ต.ขนงพระ 
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72. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและทำการ
วินิจฉัยแล้ว 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตตำบลขนงพระ ที่
แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยู ่ยากจน 
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล 
ไม ่สามารถประกอบอาชีพเลี ้ยง
ตนเองได ้

73. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,674,800.00 สำนักปลัด  เพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการ
ให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี
บริบูรณ์ข้ึนไปที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน 

ผู้สูงอายุในตำบลขนงพระที่มี
คุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

74. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,214,400.00 สำนักปลัด  เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ีย
ความพิการให้แกค่นพิการท่ีมีสทิธิ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดที่ได้
แสดงความจำนงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียความ
พิการไว้กับองค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระแล้ว 

ผู้พิการในตำบลขนงพระท่ีมีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดง
ความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 
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75. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานของคณะ
ผู้บริหาร/ สมาชิกสภา/ พนักงาน/
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.
ขนงพระ 

150,000.00 สำนักปลัด  เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการ
ทำงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงาน ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ 

76. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
ด้านวิชาการคณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา/พนักงาน ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ 

10,000.00 สำนักปลัด  เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ประสิทธิภาพ ของผู้บริหาร 
สมาชิก พนักงาน ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง อบต.ขนงพระ 

ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
อบต.ขนงพระ 

77. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

ค่าใช้จ่ายสำหรับเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

500,000.00 สำนักปลัด  เพ ื ่อเป ็นค ่าใช ้จ ่ายสำหรับการ
เล ือกต ั ้ งตามที ่คณะกรรมการ
เลือกต้ังกำหนด 

การเลือกตั้งท้องถิ่น 

78. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 

134,800.00 สำนักปลัด  เพื ่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ การ
จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินและการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 

อบต. ขนงพระ 

79. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 430,755.00 สำนักปลัด  เพ ื ่ อจ ่ าย เป ็น เง ิ นสมทบกองทุน
ประก ันส ังคมให้ก ับพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ใน
อัตรา ร ้อยละ 5 ของค่าจ ้าง ตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

เง ินสมทบกองทุนประกันส ังคม
ให้กับพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลขนงพระ 
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80. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

20,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือจ้างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง 

ผลการวิจัย 

81. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่ ให้การช่วยเหลือ 
การปฏิบัติงาน ขององค์กร 

5,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประชาชนที่บำเพ็ญประโยชน์
ประพฤติปฏิบัติตนช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ตำบล ขนงพระ 

82. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือการจัดทำ
แผนพัฒนา 

5,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็น
มาตรฐานสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการจัดทำแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบต. ขนงพระ 

83. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

5,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 
อบต.ขนงพระ เพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

อบต. ขนงพระ 
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84. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการก ิจกรรมการส ่งเสร ิมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 

10,000.00 สำนักปลัด  เพ่ือสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การทำงานให้กับ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการทำงานตามบทบาท
และอำนาจหน้าที่ และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

อบต. ขนงพระ 

85. ย ุทธศาสตร ์การบริหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการ วางและปรับปรุง ผ ังเมือง
รวม/ชุมชน และวางผังชุมชน 

10,000.00 กองช่าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการวางและ
ปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน และ
การวางผ ั งช ุมชน เช ่น  การ
ฝึกอบรม ค่ารังวัดแนวเขต 

ผังเมืองรวม/ชุมชน และวางผัง
ชุมชน 

86. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการจัดทำ ค่าพิกัดแนวเขตของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

10,000.00 กองช่าง เพื่อดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่แต่
ละหมู่บ้านภายในเขตรับผิดชอบ 
จำนวน 15 หมู่บ้าน 

ตำบล ขนงพระ 

87. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

โครงการวิเคราะห์น้ำบาดาล 10,000.00 กองช่าง เพื่อวิเคราะห์น้ำบาดาลในการวัด 
ค่าคุณภาพให้ปลอดภัยสำหรับ
อุปโภคบริโภค 

ตำบล ขนงพระ 

88. ย ุทธศาสตร ์การบร ิหาร
ร า ช ก า ร ต า ม ห ล ั ก ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

เงินสำรองจ่าย 200,000.00 สำนักปลัด  เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย และ
เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสา
ธารณภัยเก ิดข ึ ้นหร ือบรรเทา
ป ัญหาความ เด ื อดร ้ อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น 

ตลอดปี 
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89. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขนง
พระ 

400,000.00 สำนักปลัด  เพื ่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ระบบหล ักประก ันส ุขภาพใน
ระด ับท ้องถ ิ ่นหร ือพ ื ้นท ี ่ เขต
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 

90. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

894,560.00 สำนักปลัด  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ กบท.ตาม 
พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2500 

เงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส ่วนท ้องถิ่น 
(กบท.) ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลขนงพระ 

91. ยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

ทุนการศึกษา 40,000.00 สำนักปลัด  เพื่อจ่ายเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้างของ อบต.ขนง
พระ 

อบต. ขนงพระ 

92. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการอบรม และศึกษาดูงานเพิ่ม
ทักษะและรายได้ในอาชีพให้กับ
ประชาชนตำบลขนงพระ 

20,000.00 สำนักปลัด  เพื ่อช ่วยให้ประชาชนมีทักษะ
อาชีพและรายได้ 

ตำบล ขนงพระ 

93. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน
ภายในตำบล 

40,000.00 สำนักปลัด เพ่ือจัดอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
การพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มสตรี 
แม่บ้านภายในตำบลขนงพระ 

กลุ่มสตรี แมบ่้าน ตำบลขนงพระ 
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94. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการสำรวจศึกษาพืช สมุนไพร สู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื ่อพัฒนา ยกระดับการปลูก
สมุนไพรและเผยแพร่ไปสู ่การ
สร้างนวัตกรรม 

ประชาชน อสม. และเยาวชน 

95. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการฝึกอบรมเกษตรผสมผสานยุว
เกษตรกร ตำบลขนงพระ 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื ่อสนับสนุนในการร่วมกลุ่ม
และจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร 

อบต.ขนงพระ 

96. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการผลิตพืชปลอดภัยกินได้อย่าง
มั่นใจ 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื ่ออบรมให้เกษตรกรรู ้ว ิธีการ
ผลิตพืชปลอดภัย 

กลุ่มเกษตรกรตำบลขนงพระ 

97. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการมัน ไม่แคร์เพลี้ยแป้ง 10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อดำเนินการป้องกันและกำจัด
เพลี้ยแป้งอย่างต่อเนื่อง 

ตำบลขนงพระ 

98. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ การฝึก
ปฏิบัติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน
ของกล ุ ่ม นำไปส ู ่การพ ัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม 

ตำบลขนงพระ 
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99. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการอบรมพัฒนาการสกัดสมุนไพร
ท้องถิ่น 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาสมุนไพรในชุมชนต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจ 

ประชาชน และ อสม. 

100. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การ
ตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

5,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนา
ศักยภาพเป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
เกษตร 

อบต. ขนงพระ 

101. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การ
ผลิตปุ๋ยอัดเม็ดตำบลขนงพระ 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการเกษตร เกษตรกรตำบลขนงพระ 

102. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
ตำบลขนงพระ 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนาอาชีพ
ให้กับกลุ่มประชาชน ตำบลขนง
พระ 

ประชาชนตำบลขนงพระ 

103. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

โครงการพัฒนาความรู้ในการคัดแยก
ขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

30,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพ่ืออบรมพัฒนาความรู้ในการ
คัดแยกขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนตำบลขนงพระ 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
จำนวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

104. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

เฝ้าระวังคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

10,000.00 กอง
สาธารณสุข 

เพื่อเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ 

105. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน 

โครงการถ่ายทอดความรู้ วิทยาการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

10,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

เพื ่อนำเสนอผลการดำเนินงาน
ฐ า น ท ร ั พ ย า ก ร  เ ผ ย แ พ ร่
ประชาส ัมพ ันธ ์  ให ้พน ักงาน 
ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชน
ทั ่วไป เกิดความรู ้ความเข้าใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ตำบลขนงพระ 
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   ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ  

       องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพั น/ลงนามในสัญญา  
รวม 13 โครงการ จำนวนเงิน 25,950,915 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 12 โครงการ จำนวนเงิน 7,952,687 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ - 0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - 0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 6 1,779,036.00 5 1,249,416.00 

ยุทธศาสตร์น้ำแก้จน - 0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว - 0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 7 6,703,271.00 7 6,703,271.00 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน - 0.00 - 0.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน - 0.00 - 0.00 

รวม 13 8,482,307.00 12 7,952,687.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

(ข้อมูล เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564) 

ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการจัดตั ้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 900.00 0.00 4,100.00 

2. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์
ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอื่น ๆ 

210,000.00 141,496.00 141,496.00 68,504.00 

3. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 

4. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.)) 

862,400.00 317,440.00 158,720.00 544,960.00 

5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

299,200.00 115,200.00 51,200.00 184,000.00 

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

3,724,000.00 1,199,000.00 893,000.00 2,525,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 5,500.00 5,500.00 90,500.00 
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ลำดับ
ที ่

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,674,800.00 4,291,800.00 4,291,800.00 10,383,000.00 

9. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,214,400.00 1,155,000.00 1,155,000.00 3,059,400.00 

10. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 134,800.00 1,660.00 1,660.00 133,140.00 

11. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 430,755.00 57,993.00 57,993.00 372,762.00 

12. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตำบลขนงพระ 

400,000.00 300,000.00 300,000.00 100,000.00 

13. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

894,560.00 891,318.00 891,318.00 3,242.00 
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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดำเนนิการทั้งหมด อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสานต่อแนวทาง
พระราชดำริ 

4 430,000.00 2 30,000.00 - 0.00 - 0.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 107 88,789,950.00 26 13,343,700.00 - 0.00 - 0.00 

3.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

65 9,535,000.00 43 6,749,480.00 6 1,779,036.00 5 1,249,416.00 

4.ยุทธศาสตร์นำ้แก้จน 1 450,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

5.ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 4 270,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 

6.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

35 26,706,000.00 20 21,820,315.00 7 6,703,271.00 7 6,703,271.00 

7.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปญัหาความยากจน 

21 1,790,000.00 11 145,000.00 - 0.00 - 0.00 

8.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความ
สมดุลอย่างยัง่ยืน 

8 605,000.00 3 50,000.00 - 0.00 - 0.00 

รวม 245 128,575,950.00 105 42,138,495.00 13 8,482,307.00 12 7,952,687.00 
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ช. ผลการดำเนินงาน 

     อบต.ขนงพระ ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประ ชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 

อปท. ใส่ข้อมูลผลการดำเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
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1. โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
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2. โครงการฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและผู้ประสบสาธารณภัยอ่ืน ๆ 
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3. โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย  

 
4. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(ศพด.)) 
5. โครงการอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ค่า

จัดการเรียนการสอน) 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
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7. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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8. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
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9. เบี้ยยังชีพคนพิการ 
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10. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง 

11. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

12. เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ 

13. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
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