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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1 โครงการขุดลอกหนองขอน - หนองไร่  ม.3 107,000            

2 โครงการขุดลอกสวนหมาก  ม.3 287,000            
394,000           

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงป.6 โรงเรียนในพ้ืนท่ี 178,660.16        บาท

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี (เด็กอนุบาลและป.1 - ป.6) 734,000            บาท

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจํานวน 214,000            บาท

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าการจัดการศึกษา(รายหัว) 73,800              บาท

 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.

5 โครงการจัดงานวันเด็ก 99,673              บาท

6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน 20,916              บาท

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 10,145              บาท

 1,321,049.16     บาท

1  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,377,700          บาท

2  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 906,400            บาท

3  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV 20,000              บาท

4 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว 188,500            บาท

5,492,600         บาท

1 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้แก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 20,000              บาท

2 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 170,000            บาท

3 โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 270,000            บาท

4 โครงกาอบรมป้องกันเช้ือโรคติดเช้ือเช้ือโคโรนา(Covid 19) (จ่ายขาดเงินสะสม) 84,740              บาท

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เดือนตุลาคม 2562 -  มีนาคม 2563) ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
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5 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 22,000              บาท

566,740           บาท

1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  สายบ้านโนนน้อย ม.8 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 308,000            บาท
2 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายโรงน้ําแข็งถึงส่ีแยก  ม.17   (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 482,500            บาท
3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านสวน  ม.6  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 212,000            บาท
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นทางเข้ารีสอร์ท ม.14 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 300,000            บาท
5 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. เส้นริมบึงหนองโสน  ม.11   (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 111,000            บาท
6 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. สายเอเชีย  ม.12   (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 82,500              บาท
7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนายพัน สายจันทร์-บ้านนางสุภาภรณ์ ม.6 (เงินทุนสํารองเงินสะสม 210,500            บาท
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลากลางบ้านถึงบ้านนางน้อย อ่ิมขุนทด ม.13(เงินทุนสํารองเงินสะสม 159,000            บาท
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านายประสงค์ ม.16 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 97,500              บาท
10 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. รอบหนองปล้อง  ม.16 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 293,000            บาท
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นรอบหมู่บ้าน  ม.10 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 300,000            บาท
12 โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทางเดิมภายในหมู่บ้าน  ม.3 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 166,500            บาท
13 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหลังวัด ม.5 194,000            บาท
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําเส้นส่ีแยกบ้านป้าหมาน-สระโตน ม.4  (เงินทุนสํารองเงินสะสม 187,000            บาท
15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกเจริญ  ม.15 (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 166,500            บาท
16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วมใจ ม.15  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 152,500            บาท
17 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา(ติดบึง)เส้นหน้าบ้านนายประเสริฐ ทองคล่ี ม.6(เงินทุนสํารองฯ 132,000            บาท
18 โครงการถนนคสล. ซอยยอดตอง ม. 5 303,000            บาท
19 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ 325,000            บาท
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสงวนวิช ถึงบ้านนายบุญยืน ม.15  (เงินทุนสํารองเงินสะสม 432,000            บาท
21 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมบดอัดจากหนองประดู่ ถึง ม.10  (เงินทุนสํารองเงินสะสม 486,500            บาท
22 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก นานายอุดม  - นานายพวง ม.13  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 411,000            บาท
23 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จาก ม.8 ไป ม.9  และม.13  (เงินทุนสํารองเงินสะสม) 332,000            บาท
24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกต่อจากเส้นเดิม ม.5 382,000            บาท
25 โครงการปูผิวจราจรอแสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้าน ม.3 359,000            บาท

6,585,000         บาท

1 โครงการจิตอาสา “เราทําความดี  เพ่ือชาติ  ศาสน์  กษัตริย์” 10,477              บาท
2 โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  บริการประชาชนเคล่ือนท่ี ร่วมกับ 15,750              บาท
 อําเภอด่านขุนทด ประจําปี พ.ศ. 256๓

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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3 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 11,950              บาท

38,177             บาท

ยุทธศาสตร์ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63,980              บาท
2 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล(ป้าย,วัสดุปฏิบัติงาน และ 11,300              บาท
ค่าเบ้ียเล้ียง)

75,280             บาท

          จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 48 โครงการ        จํานวนเงินที่ใช้  14,472,846.16    บาท


