
 

แผนดาํเนินงานแผนดาํเนินงาน  
องค์การบรหิารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

 



คํานําคํานํา  
 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใช้กําหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะ
ผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ในการนําไปพฒันาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

  

๑.๑ บทนํา   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
แผนสามปี  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ      
มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง  โดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

๑) เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี  
โดยระบุรายละเอียดถึงสถานท่ีท่ีดําเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ิมเติม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
และสําหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหาร 
 
 
 



-๒- 
 
 

๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี ๑  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  

ข้ันตอนท่ี ๒  การพิจารณาและการประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนนิงาน 
         ร่างแผนการดําเนินงานพิจารณาจัดหมวดหมู่ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  ๒  ส่วน คือ 
 
  ส่วนท่ี ๑  บทนํา  ประกอบด้วย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

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

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินการ 

๑) ทําให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีดําเนินการเป้าหมายลักษณะกิจกรรมและ
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 

๒) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

�) สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  และใช้ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบริหาร 



แบบ ผด.01

1
1.1 แผนงานการเกษตร 1 1.0 106,000.00       0.4 กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 1 1.0 84,000.00         0.3 กองช่าง

2 2 190,000.00      0.70

2
2.1 แผนงานการศึกษา 10 9.8 4,025,270         14.69 กองการศึกษา ฯ
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.0 30,000             0.11 กองการศึกษา ฯ

11 10.8 4,055,270        14.8

3
3.1 แผนงานการเกษตร 3 2.94 110,000           0.40 สํานักงานปลัด
3.2 แผนงานการศึกษา 1 0.98 50,000             0.18 กองการศึกษา ฯ
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 0.98 250,000           0.91 กองสวัสดิการสังคม

5 4.90 410,000          1.49

รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน

3



จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน

4
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 0.98 50,000             0.18 สํานักงานปลัด
4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 0.98 30,000             0.11 กองสาธารณสุข

  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 2.94 210,000           0.77 กองสวัสดิการสังคม
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 2.94 210,000           0.77 สํานักงานปลัด
4.5 แผนงานงบกลาง 3 2.94 13,208,400       48.19 กองสวัสดิการสังคม

11 10.78 13,708,400      50.02

5
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 3 2.94 570,000           2.08

3 2.94 570,000          2.08

6
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 22 21.57 4,711,000         17.19 กองช่าง

22 21.57 4,711,000        17.19

7
7.1 แผนงานการศึกษา 1 0.98 30,000             0.11 กองการศึกษาฯ
7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 6.86 790,000           2.88 กองการศึกษาฯ

8 7.8 820,000          2.99

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 9 8.82 1,195,000         4.36 สํานักงานปลัด
8.2 แผนงานบริหารงานคลัง 8 7.84 247,500           0.90 กองคลัง
8.3 แผนงานการศึกษา 2 1.96 120,000           0.44 กองการศึกษาฯ

  8.4 แผนงานสาธารณสุข 2 1.96 180,000           0.66
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 0.98 50,000             0.18 กองสวัสดิการสังคม
8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2.94 360,000           1.31  กองช่าง
8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.96 70,000             0.26 สํานักงานปลัด

27 26.46 2,222,500        8.11

9

  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 5.88 320,000           1.2 สํานักงานปลัด

6 5.88 320,000          1.2

10
 

10.1 แผนงานสาธารณสุข 6 5.88 370,000           1.35
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10.2 แผนงานการเกษตร 1 0.98 30,000             0.11
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7 6.86 400,000          1.46

รวมโครงการทั้งหมด 102 100.00 27,407,170      100.00

 

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5



 

1.1 แผนงานการเกษตร
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการขุดลอกคลอง ม.9      
(ต่อจากคลองสวนหมาก)  ถึง
ตําบลสระจรเข้

ขุดลอกคลองส่งน้ํา ความกว้าง
เฉลี่ย 5 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก
เดิมเฉลี่ย 0.50 เมตร ขุดบอกลึก
อีก  1.50 เมตร หรือมีปริมาตร
ดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 3,000     
ลูกบาศ์เมตร

106,000    หมู่ 9 บ้านเมืองหาญ กองช่าง

1.2 แผนงานเคหะชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ําข้าง
สระตาเผือก ม.9

 ก่อสร้างพนังกั้นน้ํา กว้าง 3 เมตร
 ยาว 38 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
114 ตารางเมตร

84,000 บ้านเมืองหาญ ม.9 กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2560
ลําดับที่

พ.ศ.2561
 โครงการ สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

แบบ ผด.02
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550

20,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองการศึกษา

2 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็กของอปท. ให้มีความรู้
ความสามารถ

36,000 สนง.อบต กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน

100,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน จัด
อบรมส่งเสริมและพัฒนาการการ
เรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบ
กับเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 สนง.อบต กองการศึกษา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

พ.ศ.2561

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์

450,800 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
 (รายหัว)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

154,700 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

1.เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ด่าน
ขุนทด

2.เด็กเล็กระดับ
อนุบาลถึงระดับ 
ป.6 ของโรงเรียน
ในพื้นที่

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด

ปรับปรุงอาคารเรียน/ห้องเรียน  
ให้ถูกสุขลักษณะและตรงตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560

นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้บริโภคอาหารเสริม(นม) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

965,770 กองการศึกษา7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ  
โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่
อบต.

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู และ
เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ก่อสร้างรั้ว ประตู และเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  
เพื่อให้มีแนวรั้วกั้นบริเวณ และ
ร่วมทํากิจกรรมเคารพธงชาติ

400,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

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

สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสมตามวัย

1,648,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่ จํานวน 3 
โรงเรียน

กองการศึกษา

 4,025,270

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

      30,000 สนามกีฬาอบต. กองการศึกษา

 30,000

 

พ.ศ.2561

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560

ลําดับที่

พ.ศ.2560

 โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
เกษตร และอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.)

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
เกษตร และอาสาสมัครเกษตร

หมู่บ้าน (อกม.) 1 ครั้ง

50,000 สนง./สถานที่ศึกษา
ดูงาน

สํานักงานปลัด

2 โครงการอบรมใช้ปุ๋ยพืชสด เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ปุ๋ยพืชสดในการเพิ่มผลผลิตพืช
 ลดการปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี  
และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

50,000 สนง./สถานที่ศึกษา
ดูงาน

สํานักงานปลัด

3 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 10,000 สนง.อบต สํานักงานปลัด

110,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการศูนย์การเรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.1 แผนงานการเกษตร

สถานที่ดําเนินการ

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3.2 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่
พ.ศ.2559

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

พ.ศ.2560

ลําดับที่
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชน

250,000 หมู่ 1 - 17 กองสวัสดิการ
สังคม

 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัยในการดํารงชีวิต
เบื้องต้น

50,000 ครอบครัวผู้    
เดือดร้อนจาก    
 สาธารณภัยใน
ตําบล

สํานักงานปลัด

 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา เพื่อลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขในสถานศึกษา

30,000 สถานศึกษาในเขต
พื้นที่

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

ลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

พ.ศ.2561

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

 โครงการลําดับที่

4.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการเพิ่มศักยภาพและบทบาท
สตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน 
ให้แก่กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทดมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

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

150,000 สนง.อบต./สถานที่
จัดโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พิการและผู้ดูแลผู้พิการในการ
ดูแลตนเอง อาทิเช่น  สิทธิ
ประโยชน์  การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  เป็นต้น

30,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

210,000

 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรมอาชีพตําบล   
ด่านขุนทด

ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ 
ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

150,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

สถานที่ดําเนินการ โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2561

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่

ลําดับที่

  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

พ.ศ.2561พ.ศ.2560

12



 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
สร้างรายได้  กลุ่มอาชีพตําบล
ด่านขุนทด

20,000 สนง.อบต./หมู่บ้าน
ที่ร่วมโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 โครงการ  
เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้านจิตใจ
 ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

40,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

 210,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,029,200      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้
พิการ

2,131,200      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
 HIV

48,000 ผู้ติดเชื้อ HIV 
จํานวน 8 ราย

กองสวัสดิการ
สังคม

13,208,400

พ.ศ.2561หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่

4.5 แผนงานงบกลาง
พ.ศ.2560

สถานที่ดําเนินการ
งบประมาณ
 (บาท)

 โครงการ
พ.ศ.2561
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล

ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ
ในพื้นที่ เพื่อลดอัตราป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคระบาดตาม
ฤดูกาลของประชากรในชุมชน

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการอุดหนุน อสม.ประจํา
หมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่มอสม.ประจํา
หมู่บ้าน

150,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)

มทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น(สปสช.) ม.1- 17

370,000 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

570,000

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่

5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น
ติดบ้านกุดน้ําใส (บ่อนไก่) ม.1

 ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 
115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

309,000 บ้านหาญ ม.1 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ทุ่งทิพย์ ม.8

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 36 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
108 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังตามสภาพ

58,000 บ้านด่านขุนทด ม.8 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
โนนบ้านน้อย บ้านด่านขุนทด ม.8

ถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
350 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพ

187,000 บ้านด่านขุนทด ม.8 กองช่าง

งบประมาณ
 (บาท)

 โครงการ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลําดับที่
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก
สามแยกถึงบ้านนายปรีชาบ้าน
ใหม่ไชยณรงค์ ม.10

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

309,000 บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
ม.10

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น
รอบหมู่บ้านบ้านใหม่ไชยณรงค์   
ม.10

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 650 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

350,000 บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
ม.10

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้า
ศาลากลางหมู่บ้าน               
บ้านโคกพัฒนา ม.12

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 71 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 355 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

190,000 บ้านโคกพัฒนา ม.12 กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
สายบ้านผญ.บุญธรรม  บ้านใหม่
ไทยเจริญ ม.13

วางท่อคสล.ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ความยาว 240 เมตร  พร้อมบ่อ
พักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล. 
จํานวน 25 บ่อ

244,000   บ้านใหม่ไทยเจริญ
 ม.13

กองช่าง

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

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

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
บ้านนายต้อผลไม้ บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา ม.14

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 13 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 52 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

27,000 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา
 ม.14

กองช่าง

9 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
ม.14 (หน้าปั้มปตท.)

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
กว้าง 7.70 เมตร สูง 4.50 เมตร

100,000 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา
 ม.14

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหนองผักบุ้ง บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา ม.15

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 528.90 ลูกบาศก์เมตร

308,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา ม.15

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา 
เส้นทางไปบ้านนายจินดา บ้านหัว
บึง ม.2

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝา
รางคสล. ยาวรวม 105 เมตร 
วางท่อคสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว
รวม 64 เมตร

205,000 บ้านหัวบึง ม.2 กองช่าง

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

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

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน จาก
หนองประดู่ถึงหนองตาบาง บ้าน
จั่นสันติสุข  ม.16

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร หรือมีปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 2,750 ลูกบาศก์เมตร 
วางท่อขนาด 1 -dia 0.60x7.00 
เมตร จํานวน 3 จุด ขนาด 2-dia 
0.60x7.00 เมตร จํานวน 1 จุด

207,000  บ้านจั่นสันติสุข  ม.
16

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
สายหลังการไฟฟ้า บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา ม.17

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 780 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 397.8 ลูกบาศก์
เมตร

232,000 บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา ม.17

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน 
บ้านจั่น ม.3

ก่อสร้างศาลาประชาคม ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร

350,000 บ้านจั่น ม.3 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางแดง บ้านโคกรักษ์ ม.4

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 57 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 171 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

92,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 กองช่าง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางวินัย บ้านโคกรักษ์ ม.4

ช่วงที่ 1 ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร
ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 68 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
344 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพ

185,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา  
เส้นสี่แยกบ้านป้าหมาน - สระโตน
บ้านโคกรักษ์ ม.4

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝา
รางคสล. ยาวรวม 125 เมตร 
วางท่อคสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว
รวม 28 เมตร

215,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
ข้างวัด บ้านใหม่เจริญสุข ม.5

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 115
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 575 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

309,000  บ้านใหม่เจริญสุข 
ม.5

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน บ้านถนนหักน้อย 
ม.6

วางท่อระบายน้ําคสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ความยาว 310 เมตร พร้อมบ่อ
พักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล. 
จํานวน 30 บ่อ

307,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6 กองช่าง

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

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

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หนองเกตุ  บ้านดอนกลอย ม.7

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์เมตร

297,000 บ้านดอนกลอย ม.7 กองช่าง

21 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อขยายเขตประปา และไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

100,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง และ
การประปาส่วน
ภูมิภาค, การ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

22 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ
สระน้ําหนองโสน  บ้านหนองโสน
ม.11

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ํา
หนองโสน โดยการกําจัดวัชพืชใน
สระน้ําเนื้อที่ 4 ไร่ และก่อ

130,000    บ้านหนองโสน ม.
11

กองช่าง

4,711,000

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แนวพระราชดําริ (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้
ผู้สนใจจากภายนอกได้เข้าชม
และทําการศึกษาเแหล่งเรียนรู้
ทางด้านการเกษตร

30,000 ตําบลด่านขุนทด กองการศึกษา

30,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลด่านขุนทดต้าน
ภัยยาเสพติด

    250,000 สนามกีฬาอบต. กองการศึกษา

2 โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

ซ่อมแซมเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17

10,000 ม.1 - ม.17 กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา

50,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่

ลําดับที่

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

7.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

 โครงการ

 โครงการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

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

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็กและ
เยาวชน

จัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
เด็ก และเยาวชนได้ไปปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

60,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

5 โครงการอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

20,000 ม.1 - ม.17 กองการศึกษา

6 โครงการจัดประเพณีลอยกระทง ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ส่งเสริม ฟื้นฟู วัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทง

250,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

7 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
 และวันผู้สูงอายุ

เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของผู้สูงอายุ และ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์

150,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

790,000

พ.ศ.2560
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2559
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8.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

400,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
เลือกตั้ง(กรณีครบวาระ ยุบสภา
 กรณีเลือกตั้งแทนตําแหน่งที่
ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
 และกรณือื่น ๆ)

200,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

จัดทําโครงการเพื่อให้พนักงาน
ส่วนตําบลได้ไปปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

30,000 วัดในเขตพื้นที่
อําเภอด่านขุนทด

สํานักงานปลัด

4 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
กฎหมายเบื้องต้นให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
 โครงการลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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.เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวความคิดของบุคลากรใน
การบริหารจัดการองค์การ
บริหารกองตําบลให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

2. สร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์  กับองค์กรอื่นเป็น
การเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้พนักงาน และประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540  สามารถ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง พรบ. และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน

30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน

450,000 สนง.อบต.และ
สถานที่ดูงาน

สํานักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

ลําดับที่
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เ พื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว
 และมีเครื่องมีอเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

5,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์     
(สีขาว) จํานวน 10 ตัว  เพื่อใช้ใน
งานของอบต.

30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

9 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

เพื่อสํารวจประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

1,195,000

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 สนง.อบต. กองคลัง

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 สนง.อบต. กองคลัง

3 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
รายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจและมาชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา

40,000 สนง.อบต. กองคลัง

4 โครงการติดตั้งและบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 
และค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจ

เพื่อให้หน่วยงานมีการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและค้น
ข้อมูลจากภายนอกได้สะดวก

40,000 สนง.อบต. กองคลัง

5 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
ทึบ

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน
ทึบ จํานวน 1 ตู้

3,900 สนง.อบต. กองคลัง

6 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม
เก้าอี้  จํานวน 1 ชุด

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน พร้อมเก้าอี้  
จํานวน 1 ชุด

5,900 สนง.อบต. กองคลัง

พ.ศ.2561

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง

 โครงการลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

26



 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พักคอย สําหรับผู้มา 
  ติดต่อราชการ ขนาด 4 ที่นั่ง    

หุ่มเบาะ จํานวน 1 ชุด

4,800 สนง.อบต. กองคลัง

8 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบาน
กระจกเลื่อนกระจก  จํานวน 1 ตู้

2,900 สนง.อบต. กองคลัง

247,500

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรมการพูดในที่
สาธารณะและการพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ  
พัฒนาตนเอง  ให้สามารถทํา
หน้าที่พูดในที่สาธารณะ 
ยกระดับการพูดให้เป็นมืออาชีพ 
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเอง
และองค์กรได้

50,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

2 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน-
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

120,000

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2561งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.3 แผนงานการศึกษา

 โครงการลําดับที่

ลําดับที่
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จําเป็น
ในห้องพยาบาล

150,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

180,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

 

  8.4 แผนงานสาธารณสุข

สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.260 พ.ศ.2561

พ.ศ.2561
 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.260งบประมาณ
 (บาท)

ลําดับที่

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่

งบประมาณ
 (บาท)

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 สนง.อบต. กองช่าง

2 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

200,000 สนง.อบต. กองช่าง

3 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

100,000 สนง.อบต. กองช่าง

360,000

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.260 พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตําบล

เพื่อจัดการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล
ร่วมหาแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

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

50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

70,000

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด
บริการช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เช่น
วันปีใหม่ และวันสงกรานต์

20,000 ม.4 และ ม.6 สํานักงานปลัด

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลําดับที่

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

สถานที่ดําเนินการ โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2561

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.260
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการฝึกอบรมและทบทวน
หลักสูตรบอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

100,000 ค่ายทหาร หรือ
สนง.อบต.

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

เพื่อให้อปพร.มีทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการเผญิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

50,000 สนง.อบต. หรือ
สถานศึกษาในเขต

อบต.

สํานักงานปลัด

4 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ค่าเบี้ยเลี้ยงอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

80,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

6 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
 อปพร.

เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกายชุดอป
พร. เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อ
กั๊กสะท้อนแสง ฯลฯ

20,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

320,000

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

 จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์ในการ
ป้องกันและกําจัดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม จํานวน  1 ครั้ง

30,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด
ภาวะโลกร้อนและการรักษา
สิ่งแวดล้อม

จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดภาวะ
โลกร้อนและการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
จํานวน 1 ครั้ง

50,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการตลาดนัดมูลฝอยและการ
กําจัดน้ําเสียในชุมชน

รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ขยะอันตรายใน
ชุมชนที่จะปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อม

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2560

10.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ
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รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการรณรงค์ใช้รถจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดการ
ใช้พลังงาน ลดมลภาวะ ลดโลก
ร้อน ให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการขี่
จักรยาน และเสริมสร้างวิถีชีวิต 
ประจําวันกับค่านิยมการใช้
จักรยาน

60,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

ถังขยะแบบมีฝาปิด แจกจ่าย
ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

100,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

370,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 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 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
สนองพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ในด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

30,000 พื้นที่สาธารณะ
ตําบลด่านขุนทด

 กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2560

10.2 แผนงานการเกษตร
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