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องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

   อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 



คำนำคำนำ  

 
  การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลด่านขุนทด  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 2,3)  เพ่ือใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อำเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด  คณะผู้บริหารและผู้จัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทำแผนฯ  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ให้สามารถพร้อมท่ีจะนำไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการ
ประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ตามนโยบายท่ี
คณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือใน
การจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังส่วนราชการ  ภาคเอกชน  
ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

1.1 บทนำ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์   
แผนสามปี  และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดำเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ      
มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงาน  จะเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดำเนินงาน  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดำเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

1) งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมท้ังเงินอุดหนุน
ท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

2)โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง  โดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

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

4)โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 

1) เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี   
โดยระบุรายละเอียดถึงสถานท่ีท่ีดำเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม   งบประมาณ 

2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3)เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสำหรับกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    
และสำหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
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1.2 ข้ันตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 

ข้ันตอนที่ 1  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

ข้ันตอนที่ 2  การพิจารณาและการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
เค้าโครงร่างแผนการดำเนนิงาน 
         ร่างแผนการดำเนินงานพิจารณาจัดหมวดหมู่ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน คือ 
 
  ส่วนที่ 1  บทนำ  ประกอบด้วย 

- บทนำ 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

ส่วนที่ 2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 

 
1.3  ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ 

1) ทำให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีดำเนินการเป้าหมายลักษณะกิจกรรมและ
งบประมาณในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ 

        2) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  และใช้ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริหาร 



แบบ ผด.01

1
1.1 แผนงานเกษตร 1 1.2 399,000           1.31 กองช่าง

1 1.20 399,000 1.31

2
2.1 แผนงานการศึกษา 10 11.6 3,531,100         11.61 กองการศึกษา ฯ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.2 30,000             0.10 กองการศึกษา ฯ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.3 60,000             0.20 กองการศึกษา ฯ

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 1 1.2 40,000             0.13 กองการศึกษา ฯ

14 16.3 3,661,100        12.04

3
3.1 แผนงานการเกษตร 2 2.33 100,000 0.33 สํานักงานปลัด

2 2.33 100,000          0.33

4
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.16 50,000             0.16 สํานักงานปลัด

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.65 260,000           0.85 กองสวัสดิการสังคม

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 3.49 160,000           0.53 สํานักงานปลัด,กอง
สวัสดิฯ

4.4 แผนงานงบกลาง 3 3.49 17,074,800       56.14 กองสวัสดิการสังคม

11 12.79 17,544,800      57.68

รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด
หน่วยดําเนินงาน
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จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
 จํานวน

งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด
หน่วยดําเนินงาน

5
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 8 9.30 935,600           3.08

8 9.30 935,600          3.08

6
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20 23.26 5,298,000         17.42 กองช่าง

20 23.26 5,298,000        17.42

7
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 4.65 350,000           1.15 กองการศึกษาฯ

4 4.65 350,000          1.15

8
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 8.14 1,050,000         3.45 สํานักงานปลัด

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง 4 4.65 220,000           0.72 กองคลัง

8.3 แผนงานการศึกษา 1 1.16 40,000             0.13 กองการศึกษาฯ

8.4 แผนงานสาธารณสุข 1 1.16 20,000             0.07 กองสาธารณสุขฯ
8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 1.16 60,000             0.20 กองสวัสดิการสังคม

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.16 40,000             0.13  กองช่าง

8.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 1.16 108,000           0.36  กองช่าง

8.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.33 60,000             0.20 สํานักงานปลัด

18 20.92 1,598,000        5.26
9

  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.65 350,000           1.2 สํานักงานปลัด

4 4.65 350,000          1.2

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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1.1 แผนงานเกษตร
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 โครงการขุดลอกสระน้ําหนองสะแก
 บ้านถนนหักน้อย  หมู่ที่ 6

ขุดลอกสระน้ํา  ขนาดพื้นที่ 
8,827 ตร.ม. ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร
 ขุดลอกลึกลงอีก 2 เมตร 
ปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 
11,685.16 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบกําหนดพร้อมป้าย
โครงการ

399,000 บ้านถนนหักน้อย   
หมู่ที่ 6

กองช่าง

รวม 1 399,000

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

แบบ ผด.02

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563 2564
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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 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็กของอปท. ให้มีความรู้
ความสามารถ

10,000 สนง.อบต กองการศึกษาฯ

2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูสังกัด ศพด.

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู
สังกัด ศพด.

30,000 สนง.อบต กองการศึกษาฯ

3 โครงการส่งเสริมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติร่วมกันของเด็กและ
เยาวชน

100,000 สนง.อบต. กองการศึกษาฯ

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ
เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน จัด
อบรมส่งเสริมและพัฒนาการการ
เรียนรู้จากสถานที่จริงประกอบ
กับเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000 สนง.อบต กองการศึกษาฯ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2564
2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563
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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 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา 
นโยบายการจัดการศึกษา          
 ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน
ต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดโครงการอาหารกลางวันให้
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้บริโภค
อาหารที่มีประโยชน์

490,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
 (รายหัว) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

170,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด จํานวน 3 ศูนย์

113,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
25642563หน่วยงาน

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.เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ด่าน
ขุนทด

2.เด็กเล็กระดับ
อนุบาลถึงระดับ 
ป.6 ของโรงเรียน
ในพื้นที่

โรงเรียนในเขตพื้นที่
 จํานวน 3 โรงเรียน
 คือ

1.โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข

2.โรงเรียนวัดถนน
หักน้อยดอนกลอย

3.โรงเรียนบ้านจั่น
โคกรักษ์ (รัฐประชา
สรรค์)

รวม 10 3,531,100

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563

ลําดับที่  โครงการ

10

958,100 กองการศึกษาฯ

2564

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการเจริญเติบโต
ที่เหมาะสมตามวัย (เด็กอนุบาล
,ป.1 - ป.6)

1,600,000 กองการศึกษาฯ

สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ  โรงเรียน
สังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่อบต.
นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

9 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

9



 

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. กองการศึกษาฯ

รวม 1 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 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น

เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาอย่างน้อย 1 แห่ง

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษาฯ

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษาฯ

รวม 2 60,000

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2564หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

ลําดับที่
2563

2563

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

2564
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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 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐ
ประชาสรรค์), ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย ห้องเรียน ห้องน้ํา อ่างล้าง
หน้า หลังคา ฯลฯ

40,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

รวม 1 40,000

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 โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด จัดโครงการอบรมให้ความรู้การ
ใช้ปุ๋ยพืชสด

50,000 สนง.อบต สํานักงานปลัด

2 โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี จัดโครงการลดปริมาณการใช้
สารเคมี

50,000 สนง.อบต สํานักงานปลัด

รวม 2 100,000

 โครงการ

3.1 แผนงานการเกษตร

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา
2564

งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่ดําเนินการ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

2564
ลําดับที่

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563

2563
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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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา
ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น
อุทกภัย วาตภัยน้ําป่าไหลหลาก 
เป็นต้น

50,000 ครอบครัวผู้
เดือดร้อนจาก   
สาธารณภัยใน
ตําบลด่านขุนทด

สํานักงานปลัด

 

รวม 1 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 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

2564

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
2564

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
ลําดับที่

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 โครงการ
2563

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.

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พิการและผู้ดูแลผู้พิการในการ
ดูแลตนเอง อาทิเช่น  สิทธิ
ประโยชน์  การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  เป็นต้น

30,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550

30,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

50,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 4 260,000

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563

ลําดับที่
2564
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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

30,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 โครงการ  
เพื่อเสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้าน
จิตใจ ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

3 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
  พอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายของตําบลด่าน
ขุนทด ได้น้อมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

รวม 3 160,000

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
2563

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2564

 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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 จํานวน 1,754 ราย

14,151,600      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้
พิการ จํานวน 297 ราย

2,851,200      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
 HIV จํานวน 12 ราย

72,000      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 3 17,074,800

งบประมาณ
 (บาท)

4.4 แผนงานงบกลาง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่  โครงการ

25642563
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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 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ตามฤดูกาล

ควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ
ในพื้นที่ เช่น โรคไข้เลือดออก 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯลฯ เพื่อ
ลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วยโรค
ระบาดตามฤดูกาลของประชากร
ในชุมชน

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้สุนัข
และแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจะ
เป็นผลให้คนและสัตว์
ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิตจาก
โรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อควบคุม
จานวนสุนัขและแมวซึ่งเป็น
พาหะที่สาคัญของโรคพิษสุนัขบ้า
ให้อยู่ในจานวนที่พอเหมาะ 
เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการ
ควบคุมโรค

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

สถานที่ดําเนินการ
2564

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่
2563

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.

3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
ของตนเองที่ถูกต้อง และต่อเนื่อง
ครบทุกด้าน

150,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการอุดหนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข
หมู่บ้านละ 20,000 บาท

300,000 หมู่บ้านในเขต
ตําบลด่านขุนทด 
จํานวน 15 
หมู่บ้าน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น(สปสช.) ม.1- 17

200,000 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6 ค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

เพื่อสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ที่มี
อยู่ในแต่ละหมู่บ้าน จํานวนปีละ 
2 ครั้ง และขึ้นทะเบียนสัตว์

15,600 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก   
PM 2.5

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน
และฝุ่นควันขนาด(Pm 2.5)  แก่
ประชาชนในพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

10,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
2564

ลําดับที่
2563
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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.

8 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว

60,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 8 935,600

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 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ด่านขุนทด

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมศาลา
กลางบ้าน  บ้านโพธิ์ทองพัฒนา  
หมู่ที่ 14  

ค่าซ่อมแซมปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน ขนาด 8x16 เมตร 
รายละเอียดตามแบบกําหนด   
พร้อมป้ายโครงการ

182,000 บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา  หมู่ที่ 14  

กองช่าง

2564
สถานที่ดําเนินการ โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

2563

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลําดับที่

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563 2564
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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 1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น
หลังรร.มัธยม บ้านหาญ หมู่ที่ 1 
เชื่อมบ้านถนนหักน้อย

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 99 เมตร  
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 495 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

248,000 บ้านหาญ หมู่ที่ 1 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนาตาควร  ถึงบ้านจั่น 
บ้านเมืองหาญ หมู่ที่ 9

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.5
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 370 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด
อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 202.58 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

201,000     บ้านเมืองหาญ   
 หมู่ที่ 9

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน
ใหม่ไชยณรงค์เชื่อมบ้านดงกระสัง 
บ้านใหม่ไชยณรงค์  หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 80 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

200,000 บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
 หมู่ที่ 10

กองช่าง

25642563
 โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่ 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.

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หน้า
ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา 
หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

301,000    บ้านโคกพัฒนา  
  หมู่ที่ 12 

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  จากนา
นายจรูญ ไวขุนทด     ถึงนานายสม
พร หาดขุนทด  บ้านใหม่ไทยเจริญ  
หมู่ที่ 13

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร
 ยาว 100 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ

197,000  บ้านใหม่ไทยเจริญ 
 หมู่ที่ 13

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพญา
ละครบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 
15 

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 120 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม. วางท่อคสล.
ขนาด dia 0.30 ม.จํานวน 2 ท่อน
 ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียด
ตามแบบกําหนด
พร้อมป้ายโครงการ

302,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 15 

กองช่าง

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่
2563 2564

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.

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลํา
เชียงไกร  บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 15

ก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4.5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 290 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด
อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 202.28 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

201,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 15

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
หนองประดู่ถึงหมู่ 10  บ้านจั่นสันติ
สุข  หมู่ที่ 16

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 390 
เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกบด
อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 301.28 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ

300,000 บ้านจั่นสันติสุข  
หมู่ที่ 16

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบบึง
หนองปล้อง บ้านจั่นสันติสุข หมู่ที่ 16

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 150 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 450 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

224,000 บ้านจั่นสันติสุข   
หมู่ที่ 16

กองช่าง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563 2564
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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.

12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโรง
น้ําแข็งถึงสี่แยก  บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา หมู่ที่ 17

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 76 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 380 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

190,000 บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา หมู่ที่ 17

กองช่าง

13 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านลํา
เชียงไกร  หมู่ที่ 2

ค่าซ่อมแซมถนนคสล.โดยการปู
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 5.5 
เมตร ยาวรวม 172 เมตร หนา 
0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่แอส-
ฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 946  ตร.ม. 
พร้อมงานตีเส้นจราจร ฝา
ตะแกรงเหล็กปิดบ่อพักขนาด 
0.85x1.08 เมตร
จํานวน 5 ฝา และขนาด 
0.75x0.90 เมตร จํานวน 5 ฝา 
รายละเอียดตามแบบกําหนด  
พร้อมป้ายโครงการ

300,000 หมู่บ้านลําเชียงไกร 
 หมู่ที่ 2

กองช่าง

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
25642563

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.

14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
หัวนา-หนองไร่ บ้านจั่น  หมู่ที่ 3

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 645 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด
อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 401.51 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

399,000 บ้านจั่น  หมู่ที่ 3 กองช่าง

15 โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทางเดิม
ภายในหมู่บ้าน  บ้านจั่น  หมู่ที่ 3

ค่าเทถนนคอนกรีต  กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 65 
เมตร พร้อมส่วนขยายโค้ง 7.5 
ตร.ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 267.5 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

123,000 บ้านจั่น  หมู่ที่ 3 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคล. ซอยคอก
วัวอาจารย์ไตรทศ บ้านโคกรักษ์  หมู่
ที่ 4 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร 
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 800 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

395,000 บ้านโคกรักษ์  หมู่
ที่ 4 

กองช่าง

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
25642563

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.

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบสระ
น้ํา  บ้านใหม่เจริญสุข  หมูที่ 5

ค่าก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 155 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า  775 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ

398,000 บ้านใหม่เจริญสุข  
หมูที่ 5

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์
ติกต่อจากเส้นเดิม บ้านใหม่เจริญสุข 
 หมูที่ 5

ค่าปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  กว้าง
 5 เมตร ยาวรวม 322 เมตร หนา
 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์
ติกไม่น้อยกว่า 1,610 ตร.ม. 
พร้อมงานตีเส้นจราจร 
รายละเอียดตามแบบ กําหนด  
พร้อมป้ายโครงการ

400,000 บ้านใหม่เจริญสุข  
หมูที่ 5

กองช่าง

2563หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
ลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ 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.

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  ซอย
บ้านนายแป้น บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า    675 ตร.ม.                   
  ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียด
ตามแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ  

340,000 บ้านดอนกลอย    
หมู่ที่ 7

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโนน
บ้านน้อย บ้านด่านขุนทด หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทางตาม
สภาพรายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

197,000 บ้านด่านขุนทด   
หมู่ที่ 8

กองช่าง

รวม 20 5,298,000

2564
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563
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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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลด่านขุนทดต้าน
ภัยยาเสพติด

    150,000 สนามกีฬาอบต. กองการศึกษาฯ

2 โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

ซ่อมแซมเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17

20,000 ม.1 - ม.17 กองการศึกษาฯ

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลด่านขุนทด

จัดทําโครงการเพื่อให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้ไป
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

30,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษาฯ

4 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

จัดทําโครงการประเพณีลอย
กระทงเพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริม ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง

150,000 สนง.อบต. กองการศึกษาฯ

รวม 4 350,000

2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

สถานที่ดําเนินการ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

งบประมาณ
 (บาท)

 โครงการ
2563
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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

300,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
, 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)

150,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

3 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมายที่มี
ความจําเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจําวันให้กับประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2564

ลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563

 โครงการ
งบประมาณ
 (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.เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ 
และแนวความคิดของบุคลากรใน
การบริหารจัดการองค์การ
บริหารกองตําบลให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

2. สร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์  กับองค์กรอื่นเป็น
การเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

5 โครงการองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดบริการประชาชน
เคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอด่านขุนทด

 เพื่อออกหน่วยบริการและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ให้กับประชาชนร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน

20,000 พื้นที่ตําบลด่านขุน
ทด

สํานักงานปลัด

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
2563 2564

สํานักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สนง.อบต.และ
สถานที่ดูงาน

โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงาน

500,0004
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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 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงานส่วนตําบล 

เพื่อจัดอบรมให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. อละพนักงานส่วน
ตําบลองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด ได้รับการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณ
เกิดความสํานึกร่วม ในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันท์

30,000 วัด/สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม

สํานักงานปลัด

7 ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ เพื่อสํารวจประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

รวม 7 1,050,000

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)

2563 2564
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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 สนง.อบต. กองคลัง

2 โครงการจัดแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองคลัง

3 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
รายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจและมาชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 หมู่ที่ 1 - 17

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่ออบรมให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 หมู่ที่ 1 - 17

รวม 4 220,000

2564
ลําดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง

 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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

รวม 1 40,000

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

20,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 1 20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25642563
สถานที่ดําเนินการ

8.4 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
 (บาท)

8.3 แผนงานการศึกษา

 โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563

ลําดับที่

ลําดับที่

งบประมาณ
 (บาท)

 โครงการ

สถานที่ดําเนินการ
2564
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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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงาน
ของท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและค่า
เดินทางไปราชการ ฝึกอบรมและ
สัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 60,000

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

รวม 1 40,000

2563

 โครงการ

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน

2563 2564งบประมาณ
 (บาท)

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2564
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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8.7 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

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 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ค่าปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทด  รายละเอียดตามแบบกําหนด

108,000 สนง.อบต.ด่านขุนทด กองช่าง

รวม 1 108,000

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 เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

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

50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

รวม 2 60,000

8.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2564

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณ
 (บาท)

2563

 โครงการ
งบประมาณ
 (บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563

ลําดับที่

 โครงการลําดับที่
2562

สถานที่ดําเนินการ
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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

250,000 ค่ายทหาร หรือ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

นครราชสีมา

สํานักงานปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

เพื่อให้อปพร.มีทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการเผญิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

30,000 สนง.อบต. หรือ
สถานศึกษาในเขต

อบต.

สํานักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

รวม 4 350,000

2564
9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

2563
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่  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.

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การใน
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย ฯลฯ

จัดอบรมให้ความรู้การในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและ
น้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีต่อสุขภาพอนามัย
 สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

48,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและศึกษาดูงานการบริหาร
จัดการขยะ

50,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 2 98,000

10.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2563งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2564
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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อจัดทําโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมุนไพรไทยทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน

30,000 พื้นที่สาธารณะ
ตําบลด่านขุนทด

 สํานักงานปลัด

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

ปลูกต้นไม้เกียรติหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร

50,000 พื้นที่สาธารณะ
ตําบลด่านขุนทด

 กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รวม 2 80,000

25642563
สถานที่ดําเนินการ

10.2 แผนงานการเกษตร
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่  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.

1 เครื่องพิมพ์เช็ค เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค จํานวน   
 1 เครื่อง

40,000 สนง.อบต. กองคลัง

รวม 1 40,000

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 เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 1 เครื่อง

21,000 สนง.อบต. กองการศึกษา

รวม 1 21,000

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

2. แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2564

พ.ศ.2564

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2563

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

1. แผนงานบริหารงานคลัง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)

ลําดับที่  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.

1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 สนง.อบต. กองคลัง

2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด
 NETWORK

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED สีชนิด NETWORK  จํานวน
 1 เครื่อง

27,000 สนง.อบต. กองคลัง

รวม 2 49,000

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 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
จํานวน 1 เครื่อง

22,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 1 22,000

 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ลําดับที่  โครงการ
พ.ศ.2563

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

งบประมาณ

 (บาท)

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. แผนงานบริหารงานคลัง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2564

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 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน

196,300    บ้านหนองโสน 
   หมู่ที่ 11

กองการศึกษาฯ

รวม 1 196,300

196,300

3. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2563
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ

 (บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2562
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