
 
บัญชีโครงการพัฒนา ปี 2564 ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง    อ าเภอปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา 
 

1.  ยุทธศาสตร์  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน ้าสาธารณะ (แบบ 5 ห้อง)   

ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบลส้าโรง 
 

479,000 479,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองช่าง 

 
 
2.  ยุทธศาสตร์  ด้านเกษตรกรรม 
 แผนงาน  เกษตร 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 ค่าวัสดุการเกษตร 10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 
2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  

10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมสู่อาหารเพื่อสุขภาวะชุมชน(Food 
Valley) 

20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 
 
 
 
 
 



4   ยุทธศาสตร์  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
 แผนงาน  ศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 ค่าใช้สอย รายจ่ายได้มาซึ่งบริการ 5,000 5,000 1,200 กองการศึกษา 
2 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีลอยกระทง 155,000 155,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

3 สนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 70,000 70,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

4 โครงการอนุรักษ์ศาสนธรรมการแห่เทียนพรรษา 40,000 40,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

5 อุดหนุนกลุ่มสตรีต้าบลส้าโรงจัดกิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารี 36,000 36,000 25,000 กองการศึกษา 

6 ค่าใช้ในการจัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมวิถีพุทธศาสนิกชน 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

8 โครงการปฏิบัติธรรมน้าสุข 40,000 40,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 
9 โครงการจัดงานเทศกาลไหมไทยที่โคราช 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

 
 

5   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แผนงาน  สาธารณสุข  

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์พื นที่สีเขียว 15,000 15,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 
2 โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอย ณรงค์ให้

ประชาชนคัดแยกขยะมูลฝอย“จังหวัดสะอาด” 
30,000 30,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 
 
 
 

 



6.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แผนงาน  สาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 สมทบกองทุน สปสช. อบต.ส้าโรง 80,000 80,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า 

20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกต้าบลส้าโรง 

20,000 20,000 20,000 ส้านักปลัด 

4 จัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100,000 100,000 53,165 ส้านักปลัด 

5 อุดหนุนโครงการพระราชด้าริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ20,000 
บาท 

200,000 200,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 
7   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษา  
 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 โครงการพ่อแม่มืออาชีพ   10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่า 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะศาสนาและวัฒนธรรม 6,000 6,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

4 โครงการในการจัดกิจกรรมฝึกศึกษา 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 

5 โครงการกิจกรรมเฝ้าระวังและการบรรเทาเหตุฉุกเฉิน 4,000 4,000 900 กองการศึกษา 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา อาหาร
กลางวัน 

385,000 385,000 143,820 กองการศึกษา 

7 ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) 490,834 490,834 175,808 กองการศึกษา 

8 โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 30,000 30,000 23,325 กองการศึกษา 

9 อุดหนุนส่วนราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  (อาหารกลางวัน) 

872,000 872,000 383,680 กองการศึกษา 



 
8.   ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 สนับสนุนเบี ยยังชีพผู้ติดเชื อเอดส์ 30,000 30,000 12,000 ส้านักปลัด 
2 สงเคราะห์เบี ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 5,319,000 5,319,000 2,535,700 ส้านักปลัด 

3 สงเคราะห์เบี ยยังชีพ   ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 1,200,000 1,200,000 535,800 ส้านักปลัด 

4 เสริมสร้างความเข้มแข็งต่อสภาเด็กและเยาวชน 5,000 5,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

5 โครงการจ้างเด็กนักเรียน/นักศึกษาท้างานช่วงปิดภาคเรียน 50,000 50,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตต้าบลส้าโรง 

40,000 40,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์และการตั งครรภ์ ในกลุ่มวัยรุ่นในพื นที่ต้าบล
ส้าโรง 

20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

  
9   ยุทธศาสตร์  ความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร.ในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
50,000 50,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

2 สนับสนุนการด้าเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

5,000 5,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย   

10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

4 ค่าวัสดุการแพทย์ประจ้าศูนย์  อปพร.อบต.ส้าโรง 5,000 5,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 



 
10.   ยุทธศาสตร์  การกีฬาและนันทนาการ 
 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ส้าโรงคัพ” ประจ้าปี 200,000 200,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 
2 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจ้าหมู่บ้าน 40,000 40,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 
11.   ยุทธศาสตร์  การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 

1 เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ กบท. 150,000 150,000 150,000 ส้านักปลัด 
2 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 84,000 84,000 18,658 ส้านักปลัด 

3 เงินส้ารองจ่าย 332,740 332,740 32,220 ส้านักปลัด 

4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,660 3,660 3,160 ส้านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ ผู้บริหาร  
 ส.อบต. ข้าราชการพนักงานจ้าง 

200,000 200,000 152,600 ส้านักปลัด 

6 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ บุคลากรท้องถิ่น 20,000 20,000 15,200 ส้านักปลัด 
7 โครงการจิตอาสาเราท้าความดีด้วยหัวใจ 40,000 40,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

8 อุดหนุนส่วนราชการที่ท้าการปกครองอ้าเภอปักธงชัย  
 “ โครงการรัฐพิธี” 

10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

9 ด้าเนินการเลือกตั งในพื นที่ต้าบลส้าโรง 260,000 260,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

10 การพัฒนาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 110,000 110,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

11 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น้าสตรี ต.ส้าโรง 100,000 100,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

12 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 10,000 10,000 10,000 ส้านักปลัด 

13 โครงการจัดซื อรถขยะ 2,400,000 2,400,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 



 
 

12   ยุทธศาสตร์  การท่องเที่ยวและบริการ 
 แผนงาน  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ตามแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ จ่ายจริง 
1 โครงการจัดงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี อ.ปักธงชัย 20,000 20,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ กองการศึกษา 
2 จัดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต้าบล 10,000 10,000 อยู่ระหว่างด้าเนินการ ส้านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


