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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 
 



  

คํานําคํานํา  

 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  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. ๒๕๖๒ 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 แผนงานการเกษตร 1 1.1 206,000           0.9 กองช่าง

1 1.1 206,000          0.90

2
2.1 แผนงานการศึกษา 9 9.9 3,628,100         15.02 กองการศึกษา ฯ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 25.0 30,000             0.12 กองการศึกษา ฯ

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.1 300,000           1.24 กองการศึกษา ฯ

11 36 3,958,100        16.38

3
3.1 แผนงานการเกษตร 1 1.10 20,000 0.08 สํานักงานปลัด

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 1 1.10 150,000           0.62 กองสวัสดิการสังคม

2 2.20 170,000          0.70

4
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.10 40,000             0.17 สํานักงานปลัด

4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 1.10 300,000           1.24 กองสาธารณสุข

  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.20 220,000           0.91 กองสวัสดิการสังคม

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 2 2.20 80,000             0.33 สํานักงานปลัด

4.5 แผนงานงบกลาง 3 3.30 14,469,600       59.92 กองสวัสดิการสังคม

9 9.90 15,109,600      62.57

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

3



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

5
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 4 4.40 480,000           1.99

4 4.40 480,000          1.99

6
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 3.30 414,000           1.71 กองช่าง

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 16 17.58 3,906,000         16.17 กองช่าง

19 3.3 414,000          1.71

7
7.1 แผนงานการศึกษา 1 1.10 20,000             0.08 กองการศึกษาฯ

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.59 490,000           2.03 กองการศึกษาฯ

7 7.7 510,000          2.11

8
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 7.69 1,415,000         5.86 สํานักงานปลัด

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง 7 7.69 207,000           0.86 กองคลัง

8.3 แผนงานการศึกษา 4 4.40 232,000           0.96 กองการศึกษาฯ

  8.4 แผนงานสาธารณสุข 2 2.20 190,000           0.79 กองสาธารณสุขฯ
8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.10 50,000             0.21 กองสวัสดิการสังคม

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 4 4.40 740,000           3.06  กองช่าง

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.20 40,000             0.17 สํานักงานปลัด

27 29.68 2,874,000        11.91

9

  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 7.69 317,500           1.3 สํานักงานปลัด

7 7.69 317,500          1.3

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

10
 

10.1 แผนงานสาธารณสุข 3 3.30 80,000             0.33
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10.2 แผนงานการเกษตร 1 1.10 30,000             0.12
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 4.4 110,000          0.45

รวมโครงการทั้งหมด 91 100.00 24,149,200      100.00

 

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5



 

1.1 แผนงานการเกษตร
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 โครงการขุดลอกห้วยสาธารณะกุด
ปลาแข็ง บ้านโคกรักษ์ ม.4

ขุดลอกคลองห้วยสาธารณกุด
ปลาแข็ง ลําห้วยเดิม ช่วงที่ 1 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว่าง 8 เมตร ยาว 50 
เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 30 เมตร 
ยาว 50 เมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 6 
เมตร ว 500 เมตร ช่วงที่ 5 กว้าง
 12 เมตร ยาว 300 เมตร  ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร ขุดลอกลึก
อีก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 5,700 ลูกบาศก์
เมตร

206,000    บ้านโคกรักษ์ ม.4 กองช่าง

206,000

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

พ.ศ.2561
ลําดับที่

พ.ศ.2562
 โครงการ สถานที่ดําเนินการ

4



 

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 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็กของอปท. ให้มีความรู้
ความสามารถ

40,000 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

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

2.1 แผนงานการศึกษา
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

5



 

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์

490,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
 (รายหัว)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

170,000 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

7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ  
โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่
อบต.

958,100 กองการศึกษานักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้บริโภคอาหารเสริม(นม) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2562
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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.

โรงเรียนในเขตพื้นที่
 จํานวน 3 โรงเรียน
 คือ

1.โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข

2.โรงเรียนวัดถนน
หักน้อยดอนกลอย

3.โรงเรียนบ้านจั่น
โคกรักษ์ (รัฐประชา
สรรค์)

 3,628,100

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

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 โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู และ
เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ก่อสร้างรั้ว ประตู และเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

300,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารสวน
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

300,000

พ.ศ.2562

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562

ลําดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561

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

สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสมตามวัย

1,600,000 กองการศึกษา

พ.ศ.2561

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ลําดับที่

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

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.

1 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 20,000 สนง.อบต สํานักงานปลัด

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 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชน

150,000 หมู่ 1 - 17 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 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น
อุทกภัย วาตภัยน้ําป่าไหลหลาก 
เป็นต้น

40,000 ครอบครัวผู้
เดือดร้อนจาก   
สาธารณภัยใน
ตําบลด่านขุนทด

สํานักงานปลัด

40,000

ลําดับที่

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562

พ.ศ.2562

ลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

3.1 แผนงานการเกษตร

สถานที่ดําเนินการ

8



 

 
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 โครงการอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนโครงการสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข

300,000 จํานวน 15 หมู่บ้าน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

300,000
 

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

เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนใน
ครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย 
ร่วมกันทํากิจกรรมเป็นประโยชน์

200,000 สนง.อบต./สถานที่
จัดโครงการ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พิการและผู้ดูแลผู้พิการในการ
ดูแลตนเอง อาทิเช่น  สิทธิ
ประโยชน์  การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  เป็นต้น

20,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

220,000

พ.ศ.2562
 โครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

ลําดับที่

4.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561

ลําดับที่

  4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

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 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้ 
ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

50,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 โครงการ  
เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้านจิตใจ
 ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

 80,000

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 11,971,200      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้
พิการ

2,438,400      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
 HIV

60,000 ผู้ติดเชื้อ HIV 
จํานวน 10 ราย

กองสวัสดิการ
สังคม

14,469,600

 โครงการ
พ.ศ.2562

ลําดับที่

สถานที่ดําเนินการ

4.5 แผนงานงบกลาง
พ.ศ.2561

ลําดับที่

สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2562หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
พ.ศ.2561

งบประมาณ
 (บาท)
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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 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล

ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ
ในพื้นที่ เช่นโรคพิษสุนัขบ้า โรค
ไข้เลือดออก เพื่อลดอัตราป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรคระบาดตาม
ฤดูกาลของประชากรในชุมชน

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร
โดยการขจัดปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนให้หมดไป

10,000 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
ของตนเองที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง
ครบทุกด้าน

170,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)

มทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น(สปสช.) ม.1- 17

270,000 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

480,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

พ.ศ.2561หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่
พ.ศ.2562

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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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 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอด่านขุนทด

เพื่อขยายเขตประปาภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

50,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง และ
การประปาส่วน

ภูมิภาค

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

เพื่อขยายเขตฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

50,000 ม.1 - ม.17 กองช่าง และ 
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ําหนองโสน  ม.11

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ํา
เพื่อให้เกิดความสวยงาม และ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

314,000 บ้านหนองโสน ม.11 กองช่าง

414,000

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 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายบรรจง  กิขุนทด ม.6

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

120,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6 กองช่าง

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2562
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562พ.ศ.2561
ลําดับที่

พ.ศ.2561

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สถานที่ดําเนินการ

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)
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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 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายสมชาย  บ้านดอนกลอย 
ม.7

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 135 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทาง
ลูกรังตามสภาพ

309,000 บ้านดอนกลอย ม.7 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
โนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ ม. 9

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 135
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพ

309,000 บ้านเมือหาญ ม.9 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทาง
ไปบ้านผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด ม.9

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 
170 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
540 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ตามสภาพ

309,000 บ้านเมือหาญ ม.9 กองช่าง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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.

5 โครงการซ๋อมแซมถนนหินคลุก
สายบ่อวัด บ้านโคกพัฒนา ม.12

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร เสริมดินหนา 0.80 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 397.6 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อคสล. ขนาด 1dia 0.80x12.00
 เมตร

153,000    บ้านโคกพัฒนา  
ม.12

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก
สายศาลตาปู่ บ้านโคกพัฒนา ม.12

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 140 เมตร หินคลุก
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 87,15
 ลูกบาศก์เมตร

80,000    บ้านโคกพัฒนา  
ม.12

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
โคกรุ่งเรือง ม.15

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 175
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

401,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา ม.15

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายมานิตย์  ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 68
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

116,000 บ้านจั่นสันติสุข ม.16 กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561

ลําดับที่
พ.ศ.2562
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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.

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 
เส้นข้างโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 
ถึง ม.12

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
148 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 740 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

433,000 บ้านหาญ ม.1 กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซอย
ร้านอาหารบัวหลัน ปูผิวแอลฟัลท์
ติกคอนกรีต ม.2

ซ่อมแซมถนนคสล. โดยการปู
แอลฟัลท์ติก กว้าง 7 เมตร ยาว 
125 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่
แอลฟัสท์ติกไม่น้อยกว่า 875 
ตารางเมตร

216,000 บ้านหัวบึง ม.2 กองช่าง

11 โครงการวางท่อระบายน้ําสระกุม
สูง  ม.3

วางท่อระบายน้ําคสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ความยาวรวม 110 เมตร พร้อม
บ่อพักสําเร็จรูปและฝาปิดคสล. 
จํานวน 15 บ่อ

129,000 บ้านจั่น ม.3 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.4
 เส้นสี่แยกบ้านป้าหมานถึงสระโตน

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
 0.30x0.30x0.10 เมตร พร้อมฝา
รางคสล. ยาวรวม 258 เมตร 
วางท่อคสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว
รวม 89 เมตร

499,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 กองช่าง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2561
 โครงการ

พ.ศ.2562
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.

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านผอ.ณรงค์ ม.5 เชื่อม
ตําบลบ้านเก่า

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 450 เมตร หินคลุก
หนา 0.15 เมตร รองพื้นทาง
ลูกรังหนา 0.15 เมตร ปริมาตร
ลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 
300.38 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตร
บดอัดแน่นหินคลุกไม่น้อยกว่า 
208.13 ลูกบาศก์เมตร

322,000 บ้านใหม่เจริญสุข 
ม.5

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นทาง
ไปขนส่ง ม.5

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 165 เมตร งานดินหนา 1.00
 เมตร ปริมาตรงานดินบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 825 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 1dia 
0.60x17.00 เมตร

179,000 บ้านใหม่เจริญสุข 
ม.5

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้น
หน้าบ้านลุงกอบ ม.6

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 79 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 395 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตาม
สภาพ

231,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6 กองช่าง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2562
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.

16 โครงการวางท่อระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.6

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
 0.30 x 0.30 x 0.10 เมตร 
พร้อมฝารางคสล. ยาวรวม 29.5 
เมตร วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว
รวม 6 เมตร ส่วนขยายทางคสล.
 หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่
น้อยกว่า 90 ตารางเมตร

100,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6 กองช่าง

3,906,000

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2562
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561
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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 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม
แนวพระราชดําริ

เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้
ผู้สนใจจากภายนอกได้เข้าชม
และทําการศึกษาเแหล่งเรียนรู้
ทางด้านการเกษตร

20,000 ตําบลด่านขุนทด 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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลด่านขุนทดต้าน
ภัยยาเสพติด

    100,000 สนามกีฬาอบต. กองการศึกษา

2 โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

ซ่อมแซมเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17

10,000 ม.1 - ม.17 กองการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา

20,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

7.1 แผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

 โครงการ

 โครงการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2562งบประมาณ
 (บาท)

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่

ลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561
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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 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็กและ
เยาวชน

จัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
เด็ก และเยาวชนได้ไปปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

60,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษา

5 โครงการจัดประเพณีลอยกระทง ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์
ส่งเสริม ฟื้นฟู วัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทง

150,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
 และวันผู้สูงอายุ

เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึง
ความสําคัญของผู้สูงอายุ และ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์

150,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

490,000

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

ลําดับที่  โครงการ
พ.ศ.2562
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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
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
เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้อง ถิ่นหรือผู้บ ริหารท้อง ถิ่น
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
เลือก ตั้ งแทนตําแหน่งที่ ว่ า ง
แ ล ะ ก ร ณี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่
 และกรณือื่น ๆ)

500,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

3 โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้น

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน
กฎหมายเบื้องต้นให้ประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

 โครงการลําดับที่

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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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.เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวความคิดของบุคลากรใน
การบริหารจัดการองค์การ
บริหารกองตําบลให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

2. สร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์  กับองค์กรอื่นเป็น
การเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

5 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

5,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

6 เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED
 สี จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

10,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน

450,000 สนง.อบต.และ
สถานที่ดูงาน

สํานักงานปลัด

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

เพื่อสํารวจประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

1,415,000

 
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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 สนง.อบต. กองคลัง

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 สนง.อบต. กองคลัง

3 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
รายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจและมาชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา

20,000 สนง.อบต. กองคลัง

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2561
8.2 แผนงานบริหารงานคลัง

 โครงการ

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
ลําดับที่

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 โครงการติดตั้งและบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL 
และค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจ

เพื่อให้หน่วยงานมีการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและค้น
ข้อมูลจากภายนอกได้สะดวก

30,000 สนง.อบต. กองคลัง

5 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
บานเลื่อนกระจก

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบาน
กระจกเลื่อนกระจก  จํานวน 1 ตู้

3,500 สนง.อบต. กองคลัง

6 โครงการจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน  
จํานวน 1 ตัว

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน  จํานวน 
1 ตัว

2,500 สนง.อบต. กองคลัง

7 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง

21,000 สนง.อบต. กองคลัง

207,000

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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

80,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

ลําดับที่

8.3 แผนงานการศึกษา

 โครงการ
พ.ศ.2562

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

พ.ศ.2561งบประมาณ
 (บาท)

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.

2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครื่อง

30,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 1 
เครื่อง

10,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

4 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 ตัว

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดติดผนัง มีระบบฟอกอากาศ 
ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 4 
เครื่อง สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

112,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.ด่านขุน

ทด

กองการศึกษา

232,000

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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ที่จําเป็น

140,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2562
ลําดับที่  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2561งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

  8.4 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2562
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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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

 50,000

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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 สนง.อบต. กองช่าง

2 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

100,000 สนง.อบต. กองช่าง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

ลําดับที่
งบประมาณ
 (บาท)

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

พ.ศ.2562
8.6 แผนงานเคหะและชุมชน

 โครงการ

พ.ศ.2561
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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 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

100,000 สนง.อบต. กองช่าง

4 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่
ทําการอบต.ด่านขุนทด

เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทํา
การอบต.ด่านขุนทด ให้มี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

500,000 สนง.อบต. กองช่าง

740,000

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 โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตําบล

เพื่อจัดการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล
ร่วมหาแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

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

30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

40,000

พ.ศ.2561
สถานที่ดําเนินการ โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2562
ลําดับที่

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลําดับที่
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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 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
 หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
หรือทบทวน

200,000 ค่ายทหาร หรือ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

นครราชสีมา

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

เพื่อให้อปพร.มีทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการเผญิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

30,000 สนง.อบต. หรือ
สถานศึกษาในเขต

อบต.

สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงาน
พร้อมเก้าอี้  จํานวน 1 ชุด

เพื่อจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติงานพร้อมเก้าอี้
   จํานวน 1 ชุด

5,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
 สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 

จํานวน 1 เครื่อง

30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 
ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง

เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA จํานวน 1 เครื่อง

2,500 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

7 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

317,500

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562พ.ศ.2561

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.

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใน
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย

 จัดอบรมให้ความรู้การในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัย
 สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนจํานวน  1 ครั้ง

30,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการรณรงค์ใช้รถจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดการ
ใช้พลังงาน ลดมลภาวะ ลดโลก
ร้อน ให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการขี่
จักรยาน และเสริมสร้างวิถีชีวิต 
ประจําวันกับค่านิยมการใช้
จักรยาน

20,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

ถังขยะแบบมีฝาปิด แจกจ่าย
ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

30,000 หมู่ 1 -17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

80,000

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.2562
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2561

10.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
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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 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

ปลูกต้นไม้เกียรติหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

30,000 พื้นที่สาธารณะ
ตําบลด่านขุนทด

 กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

30,000

พ.ศ.2561
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

10.2 แผนงานการเกษตร
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2562
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เรื่อง  การใช้แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

**************************************** 
 
                ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้วนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  
จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประชาชนและผู้ท่ีสนใจขอทราบข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ในวัน  เวลาราชการ และช่วงเวลาพักเท่ียงรวมท้ังวันเสาร์เต็มวัน 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๓  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
(ลงช่ือ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 


