
ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -  อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล ๔๗๒,๐๐๐ โรงเรียน กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา โคงยางตามโครงการอาหารกลางวัน โคงยางวิทยา

(อาหารกลางวัน) รร.โคงยางวิทยา เดก็นักเรียน จํานวน 116 คน 

จํานวน   200  วัน

๒ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรยีน  -  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ ๒๒๖,๒๐๐ โรงเรียน กองการศึกษา

ในเขตตําบลโคงยาง โรงเรียนในเขตตําบลโคงยางจํานวน โคงยางวิทยา

116  คน ๆ   จํานวน  260  วัน  

๓ โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -  จัดซื้ออาหารกลางวันใหกับ ๑๒๒,๕๐๐ ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคงยาง เด็กเล็ก

(อาหารกลางวัน) ศพด.ต.โคงยาง จํานวน 25 คน ๆ จํานวน 245 วัน ต.โคงยาง

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ  - จัดซื้อคาหนังสือเรียน ,คาอุปกรณ 25,990 ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน , การเรยีน , คาเครื่องแบบนักเรียน ฯ เดก็เล็ก

คาอุปกรณการเรียน , คาเครื่องแบบ ศพด.อบต.โคงยาง ต.โคงยาง

นักเรียน ฯ ) ศพด.อบต.โคงยาง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๕ โครงการอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนา  -  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ ๔๘,๐๐๐ ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

เด็กเล็กตําบลโคงยาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคงยาง เด็กเล็ก

จํานวน 25 คน ๆ จํานวน 260 วัน ต.โคงยาง   

6 โครงการวันเดก็แหงชาติ  -  จัดซื้อของขวัญของรางวัลใหแก ๑๐,๐๐๐ อบต. กองการศกึษา

เด็กในวันเด็กแหงชาติ โคงยาง

7 โครงการศึกษาแหลงเรยีนรูนอกสถานที่  - จัดโครงการนําเด็กศูนยพัฒนา 10,000 อบต. กองการศกึษา

เพื่อพัฒนาการสมวัย เด็กเล็กเรียนรูนอกสถานที่ โคงยาง

8 โครงการอบรมปฐมนิเทศกผูปกครอง  - จัดประชุมปฐมนิเทศกผูปกครอง 10,000 ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคงยาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลโคงยาง เด็กเล็ก

อบต.โคงยาง

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอน 42,500 ศูนยพัฒนา กองการศึกษา

บริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน ใหแกเด็กกอนวัยเรยีนที่อยูในความ เดก็เล็ก

การสอน) ดูแลของ ศพด. อบต.โคงยาง อบต.โคงยาง

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอบรมและศึกษาดูงานดาน  - จัดอบรมใหความรูประชาชน 50,000    ศูนยเรียนรู ฯ กองสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง ต.โคงยางเพื่อเรยีนรูเศรษฐกิจแบบ การเกษตร

พอเพียง

2 โครงการอบรมเยาวชนเกษตร  - จัดอบรมเยาวชน ตําบลโคงยาง 20,000    ศูนยเรียนรู ฯ กองสงเสริม

ดานการเกษตร การเกษตร

3 โครงการรณรงคการไถกลบตอซังขาว  - จัดอบรมใหความรู ฯ และ 20,000    อบต. กองสงเสรมิ

จัดทําสื่อรณรงคการไถกลบ ฯ โคงยาง การเกษตร

 

4 โครงการฝกอบรมเพาะเห็ดโคงยาง  - จัดอบรมการปลูกเห็ดฟางสําหรับ 20,000    อบต. กองสงเสรมิ

ประชาชนผูสนใจ ต.โคงยาง โคงยาง การเกษตร

 

5 โครงการอบรมจัดทําแปลงสาธิต -  - จัดอบรมและจัดทําแปลงสาธิต ฯ 50,000    อบต. กองสงเสรมิ

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โคงยาง การเกษตร

 

๖ โครงการอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว  - จัดอบรมการเลี้ยงสัตวแกเกษตรกร 15,000    อบต. กองสงอสริม

ต.โคงยาง ต.โคงยาง โคงยาง การเกษตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการ  - จัดอบรมใหความรูประชาชน 20,000    ศูนยเรียนรู ฯ กองสงเสริม

ปลูกพืชเศรษฐกิจ ต.โคงยางเพื่อเรยีนรูการปลูกพืช การเกษตร

เศรษฐกิจ

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานงบกลาง

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ๕,๙๕๕,๘๔๐ หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

ตําบลโคงยาง

๒ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ  - สงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๐๘๗,๖๘๐ หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

คน  ละ 8๐๐ บาท/ เดือน

๓ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  - สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ๓๐,๐๐๐ หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

คนละ  ๕๐๐  บาท/เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการสงเคราะหผูยากไร ต.โคงยาง  -  สงเคราะหผูยากไรตําบลโคงยาง ๓๐,๐๐๐ หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนา  - ฝกอบรมอาชีพ  ใหแก  ผูพิการ ๑๕,๐๐๐ หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

คนพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง ผูดอยโอกาส  คนไรที่พึ่ง  

2 โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนา  - จัดอบรมสงเสริมศกัยภาพในการ 25,000    หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

ศักยภาพสตรีตําบลโคงยาง พัฒนาตนเองของกลุมสตรี ใหมีความ

เขมแข็ง

3 โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนา  - อบรมใหความรู ฯ 50,000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ต.โคงยาง

4 โครงการอบรมสงเสริมสนับสนุนอาชีพ  - อบรมใหความรูและฝกอาชีพ ฯ 30,000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

ใหกับประชาชนตําบลโคงยาง

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการสงเสริมศกัยภาพและ  - อบรม และ ศึกษาดูงาน 50,000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

สรางความเขมแข็งของเด็ก 

" เยาวชนกลาดี "  

6 โครงการปองกันและกไขปญหา  - จัดการอบรมใหกลุมเยาวชน ๓๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

ยาเสพติด ตําบลโคงยาง ใหรวมตอตาน และ

หางไกลจากยาเสพติด  

๗ โครงการ อบต.พบประชาชน  - เปนคาใชจายในการออกหนวย ๑๐,๐๐๐ หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

บริการนอกสถานที่ ไปยังหมูบาน

ตางๆ ในเขตตําบล

8 โครงการโรงเรยีนผูสูงอายุตําบลโคงยาง  - อบรม ใหความรูโครงการโรงเรยีน 30,000    หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

ผูสูงอายุตําบลโคงยาง

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมสงเสริมและสนับสนุน  - ประชาคมใหความรูประชาชน 20,000 หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

การมีสวนรวมของประชาชนในการ มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน

ออกขอบัญญัติตาม พรบ.สาธารณสุข

พ.ศ. 2535

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการอบรมสงเสริมอนามัย  - จัดอบรมปองกันและแกไขปญหา 30,000    หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

เจริญพันธุปองกันแกไขปญหาเอดส เด็ก เยาวชนตําบลโคงยางตั้งครรภ

และการตั้งครรภในวัยรุน ไมพรอม

๓ โครงการควบคุมและปองกันโรค  - อบรม รณรงคใหความรู ๓๐,๐๐๐  หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

ไขเลือดออก โรคไขเลือดออก ในเขตพื้นที่ตําบล

โคงยาง

4 โครงการควบคุมและปองกันโรค  - อบรม รณรงคใหความรู ๑๐,๐๐๐  หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

พิษสุนัขบา โรคพิษสุนัขบา ในเขตพ้ืนที่ตําบล

โคงยาง

5 โครงการสงเสริมสุขภาพการปองกัน  - จัดทําปายรณรงคปองกันโรคติดตอ ๒๐,๐๐๐  หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

โรคติดตอ โรคไมติดตอและโรค โรคไมติดตอ  และโรคอุบัติใหม

อุบัติใหม ในเขตพื้นที่ตําบลโคงยาง

6 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - อบรมใหความรู ฯ 20,000 หมูที่ 1 - 8 สํานักปลัด

ผูนําชุมชนแกนนําสุขภาพในการ

ควบคุมและปองกันโรค

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓



 - 9 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน  -จัดซื้อวัคซีนฉีดใหสุนัข ฯ 23,400 หมูที่ 1 - 8 สํานักปลัด

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา

8 โครงการสนับสนุนการสํารวจขอมูล  - จางสํารวจขอมูล ฯ 4,680 หมูที่ 1 - 8 สํานักปลัด

จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบา

๙ โครงการหลักประกันสุขภาพตําบล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดบริการ 100,000  หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

โคงยาง สาธารณสุข

10 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม เพื่ออุดหนุนตําเนินโครงการฯ 160,000   หมูที่ ๑ - ๘ สํานักปลัด

แนวทางโครงการพระราชดําริดาน

สาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



 - ๑๐ -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการติดตั้งเสาไฟถนนโซลาเซลล  - เพื่อติดตั้งเสาไฟถนนโซลาเซลล 63,100    บานขอนไทร กองชาง

บานขอนไทร  หมูที่ ๖ ตําบลโคงยาง บานขอนไทร  หมูที่ ๖ ต.โคงยาง หมูที่ 6

 อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 2 จุด

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓



 - ๑1 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซอมแซมถนน คสล.  บาน  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินการโครงการ 741,800   อบต.โคงยาง กองชาง

ตะคลองแลง หมูที 1 ตําบลโคงยาง ซอมแซมถนน คสล. บานตะคลองแลง 

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หมูที 1 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน 

(สายหลังวัดตะคลองแลง นม.ถ. จังหวัดนครราชสีมา (สายหลังวัด

120-20) ตะคลองแลง นม.ถ. 120-20)

โดยแบงออกเปน 2 ชวง ชวงที่ 1

มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 173

เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2 มี

ขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 174

เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

ไมนอยกวา 1,388 ตารางเมตร และ

วางทอระบายน้ําขนาด Ø 0.40 เมตร

จํานวน 9 ทอน และจุดที่ 2 วางทอ

ระบายน้ําขนาด Ø 0.60 เมตร จํานวน

10 ทอน พรอมปายโครงการจํานวน

1 ปาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



 - ๑2 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับระดับถนน คสล. บาน  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ 1,193,100 อบต.โคงยาง กองชาง

ขอนสะตือ หมูที่ 2 ตําบลโคงยาง ปรับระดับถนน คสล. บานขอนสะตือ

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หมูที่ 2 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน 

(สายบานขอนสะตือ - บานโนน นม.ถ. จังหวัดนครราชสีมา

120-11)  (สายบานขอนสะตือ-บานโนน นม.ถ.

120-11) โดยแบงเปน 2 ชวง ชวงที่

1 มีขนาดความกวาง 3.60 เมตร ยาว

600 เมตร หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 2

มีขนาดความกวาง 4 เมตร ยาว 

282.50 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไมนอยกวา 3,290 ตารางเมตร

และปายโครงการจํานวน 1 ปาย

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



 - ๑3 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการขยายไหลทางถนน คสล.  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ 250,500 อบต.โคงยาง กองชาง

บานกุดโคลน หมูท่ี ๘ ตําบลโคงยาง ขยายไหลทางถนน คสล.บานกุดโคลน

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หมูที่ 8 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดพื้นที่

ขยายไหลทางไมนอยกวา 441.81

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย

4 โครงการกอสรางที่จอดรถยนต หนาที่  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ 262,600 อบต.โคงยาง กองชาง

ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง กอสรางที่จอดรถยนต หนาที่ทําการ

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง

อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี 2 จุด จุดที่ 1 มีขนาดความกวาง

4 เมตร ยาว 10 เมตร จุดที่ 2 มีขนาด

ความกวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร

และปายโครงการจํานวน 1 ปาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



 - ๑4 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการกอสรางตูยามองคการบริหาร -  - เพ่ือจายเปนคาดําเนินโครงการ 495,700 อบต.โคงยาง กองชาง

สวนตําบลโคงยาง ตําบลโคงยาง อําเภอ กอสรางตูยามองคการบริหารสวนตําบล

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โคงยาง ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน

จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาด

ความกวาง 4 เมตร ยาว 10 เมตร

และปายโครงการจํานวน 1 ปาย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔



 - ๑5 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการจัดงาน "ประเพณีกินเขาค่ํา"  - จัดกิจกรรมออกรานรวมกับ อปท. ๒๐,๐๐๐ ปราสาทเมืองแขก กองการศึกษา

ในเขตอําเภอสูงเนิน ในการจัดงาน

ประเพณีกินเขาค่ําอําเภอสูงเนิน

๒ โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา  - รวมงานประเพณีแหเทียนพรรษา ๒๐,๐๐๐ อําเภอสูงเนิน กองการศึกษา

ประจําป กับอําเภอสูงเนิน

๓ โครงการประเพณีลอยกระทง  - รวมงานประเพณีลอยกระทง ๒๐,๐๐๐ ตําบลเสมา กองการศึกษา

พระประทีป พระประทีปประจะจําปกับ อปท.  

ในเขตอําเภอสูงเนิน

๔ โครงการอบรมและสงเสรมิสุขภาพ  - จัดงานวันผูสูงอายุประจําป เพ่ือ ๔๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองการศึกษา

ผูสูงอายุประจําป สืบสานประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน

๕ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - จัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชนได ๕,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองการศึกษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติ

 .12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

๖ โครงการสงเสรมิกิจกรรมดานศาสนา  - จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ ๑๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองการศึกษา

ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓



 - ๑6 -

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗ โครงการเฉลิมพระเกียรติ  - จัดกิจกรรมเพ่ือใหประชาชนได ๒๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เฉลิมพระเกียติ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระบรม มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระบรม 

มหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระ ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

กนิษฐาราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน มหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระ

ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและ กนิษฐาราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีและ

พิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธา

พิมลลักษณ พระบรมราชินี

๘ โครงการสงเสริมกิจกรรมงานวันแม  - จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ ๑๐,๐๐๐ ศพด. กองการศกึษา

แหงชาติ อบต.โคงยาง

๙ โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  - จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ๑๒๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองการศึกษา

ตําบลโคงยาง ประจําป เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงและหางไกลจากยาเสพติด

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน  - ฝกอบรมสัมนาศึกษาดูงานของ ๒๐๐,๐๐๐ สํานักปลัด

เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ ผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.

พนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร พนักงาน  พนักงานจาง   ผูนํา

สมาชิกสภาและผูนําชุมชน กลุมตาง ๆ

2 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ  - จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง ๕๐๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

ผูบรหิารทองถิ่น ถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน กรณีแทน

ตําแหนงที่วาง

3 โครงการเตรียมความพรอมประชาชน  - จัดโครงการเตรียมความพรอม ๑๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

ตําบลโคงยางเขาสูประชาคมอาเซียน ประชาชนตําบลโคงยางเขาสู

ประชาคมอาเซียน

๔ ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามหลัก  - ดําเนินการปรับลดข้ันตอนและ ๒๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

เกณฑการบริหารจัดการที่ดี กําหนดระยะเวลาแลวเสรจ็ของงาน

ใหเกิดความรวดเร็วและอํานวย

ความสะดวกในบรกิารตอผูรับ

บริการภายในตําบลโคงยาง

๕ พัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต.  - ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตให ๑๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

เพื่อการสื่อสาร ทันสมัยยิ่งข้ึน เพื่อเปนแหลงคนควา

ขอมูลในตําบล

งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรม



 - ๑8 -

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ  - จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน ๘๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองคลัง

ทะเบียนทรพัยสิน ทรพัยสินตําบลโคงยาง

7 โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  - จัดกิจกรรมเก็บภาษีนอกสถานที่ ๑,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองคลัง

เพื่อบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔
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 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ  - เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน ๓๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

ทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

2 โครงการฝกอบรม / ทบทวน อปพร.  - จัดฝกอบรม / ทบทวน อปพร. 30,000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

อบต.โคงยาง อบต.โคงยาง

๓ โครงการซักซอมการปองกันและ  - จัดฝกอบรมซักซอมการปองกัน ๒๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด  

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย

๔ โครงการฝกอบรมใหความรูดาน  - จัดฝกอบรมใหความรูดาน ๒๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักปลัด

สาธารณภัยกับประชาชน ต.โคงยาง สาธารณภัยกับประชาชน ต.โคงยาง

5 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง อปพร.  - เพื่อฝกอบรมจัดตั้ง อปพร. 50,000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

อบต.โคงยาง

6 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา  - เพื่อฝกอบรมชุดปฏิบัติการ 80000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

ภัยพิบัติประจํา อบต.โคงยาง จิตอาสาภัยพิบัติประจํา 

อบต.โคงยาง

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ โครงการคลองสวยน้ําใส  - จัดกิจกรรมทําความสะอาด ๑๐๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองสงเสริม

ลําตะคลอง การเกษตร

2 โครงการรักษสิ่งแวดลอม 12 สิงหาคม  - จัดกิจกรรมประชาชนในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองสงเสริม

ตําบลโคงยาง ใหรักษสิ่งแวดลอม การเกษตร

3 โครงการวันตนไมแหงชาติ  - จัดกิจกรรมใหประชาชนในพื้นที่ ๑๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง กองสงเสริม

ตําบลโคงยางปลูกตนไม เพื่อเปนการ การเกษตร

สรางสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลภาวะ

4 คาใชจายดานการรกัษาความสะอาด  - จัดโครงการรกัษาความสะอาด ๕๐,๐๐๐ อบต.โคงยาง สํานักงานปลัด

ของถนน ทางน้ํา ทางเดิน ที่สาธารณะ ตําบลโคงยาง

รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

5 โครงการกําจัดขยะอินทรีย  - อบรมและศึกษาดูงาน ฯ 15,000 อบต.โคงยาง กองสงเสริม

โดยใชใสเดือนดิน

6 โครงการรณรงคและสงเสริม  - อบรมใหความรูเก่ียวกับการ 30,000 อบต.โคงยาง สํานักปลัด

การมีสวนรวมของชุมชนในการ คัดแยกขยะตนทาง ฯ

คัดแยกขยะตนทาง

7 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่อง  - อบรมใหความรูเก่ียวกับการ 50,000    อบต.โคงยาง กองสงเสริม

มาจากพระราชดําริ  สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา โครงการ ฯ และที่เก่ียวของ การเกษตร

สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓
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ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑ จัดหาครภุัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงาน ชุดเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ 30,000     อบต.โคงยาง สํานักปลัด

จํานวน 1 ชุด

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/ สถานที่ หนวย

ที่ กิจกรรม ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 จัดหาครภุัณฑสนับสนุนการปฏิบัติงาน เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 5,000       ศพด. กองการศกึษา

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง 5,500       ศพด. กองการศกึษา

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน ๕,๐๐๐ ศพด. กองการศกึษา

2 ตัว

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๔
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓













 
































