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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
 



คํานําคํานํา  
 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ือใช้กําหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะ
ผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ในการนําไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

  

๑.๑ บทนํา   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
แผนสามปี  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซํ้าซ้อนของโครงการ      
มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน  จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง  โดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

๑) เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี  
โดยระบุรายละเอียดถึงสถานท่ีท่ีดําเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ิมเติม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
และสําหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 
 
 



-๒- 
 
 

๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ ๑  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

ข้ันตอนที่ ๒  การพิจารณาและการประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนนิงาน 
         ร่างแผนการดําเนินงานพิจารณาจัดหมวดหมู่ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  ๒  ส่วน คือ 
 
  ส่วนที่ ๑  บทนํา  ประกอบด้วย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนที่ ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินการ 

๑) ทําให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีดําเนินการเป้าหมายลักษณะกิจกรรมและ
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 

๒) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  และใช้ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบริหาร 



แบบ ผด.01

1
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.1  -  - กองช่าง

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2 2.1 200,000           0.69
กองการศึกษาฯ, 
กองสวัสดิการสังคม

1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.1 20,000             0.07 กองการศึกษาฯ 

4 4.3 220,000          0.76

2
2.1 แผนงานการศึกษา 8 8.4 3,587,269         12.33 กองการศึกษา ฯ

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.1 30,000             0.10 กองการศึกษา ฯ

9 9.5 3,617,269        12.43

3
3.1 แผนงานการเกษตร 3 3.16 120,000           0.41 สํานักงานปลัด

3 3.16 120,000          0.41

รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน

3



จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน

4
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1.05 20,000             0.07 สํานักงานปลัด

4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.05 50,000             0.17 สํานักงานปลัด

4.3 แผนงานการศึกษา 1 1.05 100,000           0.34 กองการศึกษา

  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.21 400,000           1.38
สํานักงานปลัด,กอง
สวัสดิการสังคม

4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 3.16 160,000           0.55 กองสวัสดิการสังคม

4.6 แผนงานงบกลาง 3 3.16 13,034,400       44.82 กองสวัสดิการสังคม

13 13.68 13,764,400      47.33

5
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 4 4.21 390,000           1.34

4 4.21 390,000          1.34

6
6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.05 150,000           0.52 กองสวัสดิการสังคม

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 10 10.53 3,662,000         12.59 กองช่าง

11 11.58 3,812,000        13.11

7
7.1 แผนงานการศึกษา 2 2.11 100,000           0.34 กองการศึกษาฯ

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.32 549,550           1.89 กองการศึกษาฯ

8 8.4 649,550          2.23

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

รวม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4



จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน

8
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 7.37 909,000           3.13 สํานักงานปลัด

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง 5 5.26 191,500           0.66 กองคลัง

8.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.05 50,000             0.17 สํานักงานปลัด

8.4 แผนงานการศึกษา 2 2.11 62,000             0.21 กองการศึกษาฯ

  8.5 แผนงานสาธารณสุข 2 2.11 190,000           0.65
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.05 80,000             0.28 กองสวัสดิการสังคม

8.7 แผนงานเคหะและชุมชน 5 5.26 373,600           1.28  กองช่าง

8.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 3.16 70,000             0.24 สํานักงานปลัด

26 27.37 1,926,100        6.62

9

  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 9 9.47 4,015,000         13.8 สํานักงานปลัด

9 9.47 4,015,000        13.8

10
 

10.1 แผนงานสาธารณสุข 7 7.37 540,000           1.86
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10.2 แผนงานการเกษตร 1 1.05 30,000             0.10
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 8.42 570,000          1.96

รวมโครงการทั้งหมด 95 100.00 29,084,319      100.0

 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5



 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดทําแผนลุ่มน้ําย่อย รวบรวมพร้อมวางระบบข้อมูล
การบริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย

- สนง.อบต. กองช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนิน
กิจกรรมหมู่บ้าน ตามโครงกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน

50,000 หมู่ 1 - 17 กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชน

150,000 หมู่ 1 - 17 กองสวัสดิการ
สังคม

200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559
ลําดับที่

พ.ศ.2560
 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

  1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
พ.ศ.2560

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559

แบบ ผด.02
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง                
จํานวน 1 โครงการ

20,000 หมู่ 1 - 17 กองการศึกษา

20,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550

20,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองการศึกษา

2 โครงการศูนย์การเรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองการศึกษา

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลําดับที่

พ.ศ.2560
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็กของอปท. ให้มีความรู้
ความสามารถ

36,000 สนง.อบต กองการศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน จัด
อบรมส่งเสริมและพัฒนาการการ
เรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบ
กับเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 สนง.อบต กองการศึกษา

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์

515,200 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

1.เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ด่าน
ขุนทด

2.เด็กเล็กระดับ
อนุบาลถึงระดับ 
ป.6 ของโรงเรียน
ในพื้นที่

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

เพื่อให้นักเรียนและเด็กเล็กก่อน
วัยเรียนได้บริโภคอาหารเสริม
(นม)         ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1,008,069 กองการศึกษาโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)6

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต. 
(เด็กอนุบาล,ป.1 - ป.6)

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสมตามวัย

1,708,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่

กองการศึกษา

8 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน/
ห้องเรียน  ให้ถูกสุขลักษณะและ
ตรงตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

 3,587,269

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

      30,000 สนามกีฬาอบต. กองการศึกษา

 30,000

 

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมการป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้ความรู้  1 ครั้ง 50,000 สนง./สถานที่ศึกษา
ดูงาน

สํานักงานปลัด

2 โครงการอบรมใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ปุ๋ยพืชสดในการเพิ่มผลผลิตพืช
 ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  
และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

50,000 สนง./สถานที่ศึกษา
ดูงาน

สํานักงานปลัด

3 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 20,000 สนง.อบต สํานักงานปลัด

120,000

 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

เพื่อประเมินการให้บริการ
ประชาชน

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ลําดับที่

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ลําดับที่
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัยในการดํารงชีวิต
เบื้องต้น

50,000 ครอบครัวผู้เดือน
ร้อนจากสาธารณ
ภัยภายในตําบล

สํานักงานปลัด

 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน

100,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

ลําดับที่

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

4.3 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2560
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการเพิ่มศักยภาพและบทบาท
สตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน 
ให้แก่กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด

30,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

2 โ ค ร ง ก า ร ภู มิ คุ้ ม ภั ย ส า ย ใ ย
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนใน
ครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย 
ร่วมกันทํากิจกรรมเป็นประโยชน์

100,000 สนง.อบต./สถานที่
จัดโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่
ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย 
และสนับสนุน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัยมีความ
มั่นคงปลอดภัย และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น

250,000 ม.1 - 17 กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุ  เครื่องอุปโภค  บริโภคและ
สิ่งจําเป็นอื่น ๆ ในการบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่ผู้พิการ

20,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

400,000

พ.ศ.2559
 โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่

  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพตําบล   
ด่านขุนทด

ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้

100,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
สร้างรายได้  กลุ่มอาชีพตําบล
ด่านขุนทด

20,000 สนง.อบต./หมู่บ้าน
ที่ร่วมโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด   (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1102 ลว.
 1 ก.ค. 57)

จัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 โครงการ  
เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้านจิตใจ
 ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

40,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

 160,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,980,000      สนง.อบต. /    
 หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้
พิการ

2,006,400      สนง.อบต. /    
 หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
 HIV

48,000 ผู้ติดเชื้อ HIV 
จํานวน 8 ราย

กองสวัสดิการ
สังคม

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2560หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559
4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

สถานที่ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการลําดับที่

ลําดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560งบประมาณ
 (บาท)

4.6 แผนงานงบกลาง

 โครงการ
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13,034,400

 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล

เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วย
โรคระบาดตามฤดูกาลของ
ประชากรในชุมชน

50,000 ม.1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการป้องกันและแก้ปัญหา    
ยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 1 

โครงการ

30,000 โรงเรียนในเขตพื้นที่
อบต.ด่านขุนทด

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

40,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)

มทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น(สปสช.) ม.1- 17

270,000 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

390,000

พ.ศ.2560พ.ศ.2559หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
ราชินี

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงที่
อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน

150,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ม.2 เส้นทางไปบ้านนายจินดา

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อฝา
รางคสล. ยาวรวม 73 เมตร วาง
ท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศก. 0.30 
เมตร ยาวรวม 42 เมตร พร้อม
บ่อพักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล. 3
 ชุด ตามแบบที่อบต.กําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ

151,000 บ้านหัวบึง ม.2 กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)

 โครงการ

พ.ศ.2560

สถานที่ดําเนินการ

6.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์(งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์)
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่
พ.ศ.2559

พ.ศ.2559
 โครงการลําดับที่

พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านจั่น

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝา
รางคสล. ยาวรวม 132 เมตร 
วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศก.0.30 
เมตร ยาวรวม 90 เมตร พร้อม
บ่อพักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล. 1
 ชุด ตามแบบที่อบต.กําหนด  
พร้อมป้ายโครงการ

268,000 บ้านจั่น ม.3 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
เส้นสี่แยกบ้านป้าหมาน - สระโตน
 บ้านโคกรักษ์ ม.4

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝา
รางคสล. ยาวรวม 238 เมตร 
วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศก.0.30 
เมตร ยาวรวม 93 เมตร ตาม
แบบที่อบต.กําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ

441,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 กองช่าง

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ โครงการลําดับที่
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4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
ซอยบ้านนายจํานงค์  เวินขุนทด 
ม.6

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝา
รางคสล. ยาวรวม 234 เมตร 
วางท่อคสล.ขนาดเส้นผ่าศก.0.30 
เมตร ยาวรวม 59 เมตร ตาม
แบบที่อบต.กําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ

441,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6 กองช่าง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการซ่อมแซมระบบระบาย
น้ําภายในตําบลด่านขุนทด

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ําภายในตําบล
รายละเอียดตามแบบอบต.ด่าน
ขุนทดกําหนด

100,000 ม.1 - 17 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
สุขศีลธรรม ม.7

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง

491,000 บ้านดอนกลอย ม.7 กองช่าง

7 โครงการซ่อมแซมถนนในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนลาดยาง ถนนหินคลุก 
ถนนดิน และถนนลูกรัง  ม.1 - 17

685,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง

8 โ ค ร ง ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม พ ร้ อ ม
ปรับปรุงระบบระบายน้ํา

เพื่อซ่อมแซมฝาปิดท่อระบายน้ํา 
ป้องกันการเกิดอุบัตุเหตุจากการ
สัญจร

685,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง

พ.ศ.2560
 โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559

ลําดับที่
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9 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด  ขยายเขต
ประปาภายในตําบลด่านขุนทด

เพื่อดําเนินการขยายเขตประปา
ภายในตําบลด่านขุนทด

100,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง และ
การประปาส่วน

ภูมิภาค

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค
อําเภอด่านขุนทด

เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคมไฟ
ภายในตําบลด่านขุนทด

300,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง และ
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

3,662,000
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรมการพูดในที่
สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ  
พัฒนาตนเอง  ให้สามารถทํา
หน้าที่พูดในที่สาธารณะ 
ยกระดับการพูดให้เป็นมืออาชีพ 
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง
และองค์กรได้

50,000 สนง.อบต กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แนวพระราชดําริ (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้
ผู้สนใจจากภายนอกได้เข้าชม
และทําการศึกษาเแหล่งเรียนรู้
ทางด้านการเกษตร

50,000 ตําบลด่านขุนทด กองการศึกษา

100,000

ลําดับที่

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

ซ่อมแซมเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17

10,000 ม.1 - ม.17 กองการศึกษา

2 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย         
   หมู่ที่ 1 - 17

300,000 ม.1 - ม.17 กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา

50,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็กและ
เยาวชน

จัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
เด็ก และเยาวชนได้ไปปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

60,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

5 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่น
ดนตรีไทยพร้อมจัดซื้อเครื่องดนตรี
ไทย

ฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรีไทย
เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความเป็น
ไทยให้เด็กและเยาวชน ตระหนัก
ถึงความเป็นชาติไทย

30,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

6 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นดนตรีไทย จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 99,550 สนง.อบต. กองการศึกษา

549,550

ลําดับที่
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

420,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

5,000 จัดการเลือกตั้ง
น า ย ก แ ล ะ
สมาชิก อบต.
ใ น ห มู่ บ้ า น ที่
ขยายเขต มีการ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
หรือหมดวาระ

สํานักงานปลัด

3 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.
ด่านขุนทด

เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวความคิดของบุคลากรใน
การบริหารจัดการองค์การ
บริหารกองตําบลให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

400,000 สนง.อบต.และ
สถานที่ดูงาน

สํานักงานปลัด

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

 โครงการลําดับที่
งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อให้พนักงานกองตําบล คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต.ได้ไป
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

30,000 วัดในเขตพื้นที่
อําเภอด่านขุนทด

สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบั ติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว
 และมีเครื่องมีอเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

5,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

6 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน - 
น้ําเย็น

เพื่อให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

10,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

7 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

39,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

909,000

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

ลําดับที่
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

80,000 สนง.อบต. กองคลัง

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 สนง.อบต. กองคลัง

3 โครงการติดตั้งและบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 
และค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจ

1.เพื่อให้หน่วยงานมีการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและค้น
ข้อมูลจากภายนอกได้สะดวก

45,000 สนง.อบต. กองคลัง

4 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
ทึบ

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 1 ตู้ 4,500 สนง.อบต. กองคลัง

5 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์     
(ปริ้นเตอร์) ขนาด A4

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1
เครื่อง ให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

12,000 สนง.อบต. กองคลัง

191,500

พ.ศ.2560
8.2 แผนงานบริหารงานคลัง

 โครงการลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุดที่ มท 0310.4/ว2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 257

50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

50,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

2 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์     
(ปริ้นเตอร์) ขนาด A4

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1
เครื่อง ให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

12,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

62,000

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2560

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.4 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2559
 โครงการลําดับที่

 โครงการ

8.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลําดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่ดําเนินการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

40,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จําเป็นใน
ห้องพยาบาล

150,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

190,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

80,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

 

  8.5 แผนงานสาธารณสุข

8.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2560

 โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559

ลําดับที่

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ลําดับที่

25



 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
กองท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองกองท้องถิ่น

60,000 สนง.อบต. กองช่าง

2 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

250,000 สนง.อบต. กองช่าง

3 โครงการจัดซื้อเก้าอี้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

1,600 สนง.อบต. กองช่าง

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์     
(ปริ้นเตอร์) ขนาด A4

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1
เครื่อง ให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

12,000 สนง.อบต. กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อซ่อมแซมหอกระจ่ายข่าวที่
ชํารุดเสียหายภายในพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองช่าง

8.7 แผนงานเคหะและชุมชน
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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373,600

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตําบล

เพื่อจัดการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล
ร่วมหาแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
ผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน เรื่อง
การจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาสามปี

20,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

3 โครงการเสวนาสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อให้เกิดความปรองดอง 
สมานฉันท์ในชุมชน/หมู่บ้าน โดย
จัดให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการดําเนินงานคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ

30,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

70,000

ลําดับที่
พ.ศ.2560

8.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559

 โครงการ
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด
บริการช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เช่น
วันปีใหม่ และวันสงกรานต์

20,000 ม.4 และ ม.6 สํานักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
หลักสูตรบอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) และจัดซื้อชุด
เครืองแบบ อปพร.

50,000 ค่ายทหาร หรือ
สนง.อบต.

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

เพื่อให้อปพร.มีทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการเผญิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

50,000 ค่ายทหาร หรือ
สนง.อบต.

สํานักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน
 (อปพร.)

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการและฝึกอบรมของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)

80,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง
กาย อปพร.

เพือจัดซื้อเครื่องแต่งกายอปพร. 
เครื่องแบบกางเกง ถุงเท้า ร้องเท้า
 เข็มขัด หมวด เสื้อกั๊กสะท้อน
แสงฯลฯ

150,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ํา
ดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง
แบบอเนกประสงค์

3,500,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

7 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิงของ
อปพร.

เพือจัดซื้อชุดดับเพลิงมาตรฐาน 
ประกอบด้วยเสื้อ กางเกง หมวด 
รองเท้า ถุงมือ ผ้าคลุมศรีษะ 
ครบชุด

100,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดซื้ อวัส ดุอื่ นๆวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆของอปพร.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอปพร.

15,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

9 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

4,015,000

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

29



 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์

 จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและกําจัดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม จํานวน  1 ครั้ง

30,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด
ภาวะโลกร้อนและการรักษา
สิ่งแวดล้อม

จัดณรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด
ภาวะโลกร้อนและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
โลก จํานวน 1 ครั้ง

50,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการตลาดนัดมูลฝอยอันตราย
ในชุมชน

จัดตลาดนัดขยะอันตรายในชุมชน
 จํานวน 10 หมู่บ้าน

100,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความ
สะอาด คนในชาติมีความสุข

เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรัก
สะอาด ชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนน ในความรับผิดชอบ
และสิ่งสาธารณประโยชน์

30,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การ
จัดการน้ําเสียภายในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการ
บริหารและจัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน

30,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2560
10.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ลําดับที่  โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

ถังขยะแบบมีฝาปิด แจกจ่าย
ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

100,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย

เพื่อรวบรวมขยะอันตรายจาก
ชุมชนส่งไปกําจัดร่วมกับอบจ.
แก้ไขปัญหาผลกระทบอัน
เนื่องจากการจัดการขยะในระยะ
ยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

200,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

540,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ)

เพื่อเพื่อสนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30,000 พื้นที่สาธารณะ
ตําบลด่านขุนทด

 กอง
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2560

ลําดับที่  โครงการ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559

10.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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