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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

   อําเภอดา่นขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 



คํานําคํานํา  

 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ข้อ 27  เพื่อใช้กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และศักยภาพของ
ท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ  เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สามารถพร้อมที่จะนําไปปฏิบัติและ
สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือใน
การจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคม
ท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้   จะเป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



สารบัญ 
                     หน้า                   
   
ส่วนที่  ๑                                                                                    ๑   

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)                                  ๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02/1)                                      ๓๓                          
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1 

ส่วนที่ ส่วนที่ 11  

1.1 บทนํา   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) ข้อ 27  แผนดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจาก
เงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดําเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

แผนการดําเนินงาน  จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ  กําหนดรายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 
1) เพื่อเน้นการแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่

ดําเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ่มเติมของ

องค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อเป็นเคร่ืองมือสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล     

และสําหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 

1.2 ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 2  การพิจารณาและการประกาศใชแ้ผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน 
         ร่างแผนการดําเนินงานพิจารณาจัดหมวดหมู่ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน คือ 
 
 
 
 



           2 
  ส่วนที่ 1  บทนํา  ประกอบด้วย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

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

 
1.3 ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

1) ทําให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการเป้าหมายลักษณะกิจกรรมและ
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 

        2) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพิ่มเติมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   และใช้ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานของบริหาร 



แบบ ผด.01

1
(ไม่มี) - - -                     - กองช่าง

- - - -

2
2.1 แผนงานการศึกษา 10 12.3 3,635,600             12.62 กองการศึกษา ฯ

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.23 30,000                 0.10 กองการศึกษา ฯ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.47 30,000                 0.10 กองการศึกษา ฯ

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 1 1.23 30,000                 0.10 กองการศึกษา ฯ

14 17.23 3,725,600           12.92

3
3.1 แผนงานการเกษตร 3 3.70 80,000 0.28 สํานักปลัด

3 3.70 80,000                0.28

4
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 1.23 30,000                 0.10 สํานักปลัด

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 4.94 230,000               0.80 กองสวัสดิการสังคม

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4 4.94 170,000               0.59 สํานักปลัด,กองสวัสดิฯ

4.4 แผนงานงบกลาง 3 3.70 16,416,800           57.00 กองสวัสดิการฯ

12 14.81 16,846,800          58.49

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  จํานวนงบประมาณ
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินงาน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รวม

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

3



ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  จํานวนงบประมาณ
ร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดําเนินงาน

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ

5
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 8 9.88 696,800               2.42

5.2 แผนงานงบกลาง 1 1.23 270,000               0.94

9 11.11 966,800              3.36

6
6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 18 22.22 5,507,000             19.12 กองช่าง

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.23 305,000               1.06 กองช่าง

19 23.45 5,812,000           20.18

7
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.70 120,000               0.42 กองการศึกษาฯ

3 3.70 120,000              0.42

8
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 8.64 720,000               2.50 สํานักปลัด

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง 3 3.70 70,000                 0.24 กองคลัง

8.3 แผนงานสาธารณสุข 1 1.23 20,000                 0.07 กองสาธารณสุขฯ
8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.47 30,000                 0.10 สํานักปลัด

13 16.04 840,000              2.91

9
  9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 4.94 280,000               1.0 สํานักปลัด

4 4.94 280,000              1.00

10
10. 1 แผนงานสาธารณสุข 3 3.70 90,000                 0.31 กองสาธารณสุขฯ

10.2 แผนงานการเกษตร 1 1.23 40,000                 0.14 สํานักปลัด

4 4.93 130,000              0.45

รวมโครงการทั้งหมด 81 100 28,801,200          100

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม

4



 

(ไม่มี)

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 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครู
ผู้ดูแลเด็กของอปท. ให้มี
ความรู้ความสามารถ

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

2.1 แผนงานการศึกษา

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564

แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

2565

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

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.

4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ
เปิดโลกกว้างเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน 
จัดอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนรู้จาก
สถานที่จริงประกอบกับเป็น
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

40,000 สนง.อบต กองการศึกษาฯ

5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา
 นโยบายการจัดการศึกษา 
ตลอดจนแนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อจัดโครงการอาหารกลางวัน
ให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์

514,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษา

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าจัดการศึกษา
 (รายหัว) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

170,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

25652564
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6



 

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 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด จํานวน 3 ศูนย์

113,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

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 3,635,600

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ  
โรงเรียนสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่
อบต.นักเรียนและเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

สนับสนุนอาหารกลางวันเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่เหมาะสมตามวัย 
(เด็กอนุบาล,ป.1 - ป.6)

1,680,000 กองการศึกษาฯ

958,100 กองการศึกษาฯโครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2564

10

2565

7



 

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

รวม 1 30,000

 โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการลําดับที่

2564

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

 โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการลําดับที่

2564

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565

2565

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 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์
(รัฐประชาสรรค์), ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนน
หักน้อยดอนกลอย ห้องเรียน 
ห้องน้ํา อ่างล้างหน้า หลังคา 
ฯลฯ

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 3 ศูนย์

กองการศึกษาฯ

รวม 1 30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

2564
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

2565

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 โครงการลดปริมาณการใช้สารเคมี จัดโครงการลดปริมาณการใช้
สารเคมี

30,000 สนง.อบต สํานักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก
แห้ง

จัดโครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักแห้ง

30,000 สนง.อบต สํานักปลัด

3 โครงการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้

20,000 เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย

สํานักปลัด

รวม 3 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 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัย

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย
น้ําป่าไหลหลาก เป็นต้น

30,000 ครอบครัวผู้
เดือดร้อนจาก   
สาธารณภัยใน
ตําบลด่านขุนทด

สํานักปลัด

 

รวม 1 30,000

2564

2564

2565
ลําดับที่

 โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

งบประมาณ 
(บาท)

ลําดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถานที่ดําเนินการ

2565

3.1 แผนงานการเกษตร

 โครงการ

10



 

 
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

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้
พิการและผู้ดูแลผู้พิการในการ
ดูแลตนเอง อาทิเช่น  สิทธิ
ประโยชน์  การดูแลสุขภาพ
ร่างกาย  เป็นต้น

30,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 พ.ศ. 2550

20,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส

30,000 สนง.อบต./โรงเรียน กองสวัสดิการสังคม

รวม 4 230,000

ลําดับที่
2564งบประมาณ 

(บาท)
 โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2565
4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

สถานที่ดําเนินการ

11



 

 
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 ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้
 ประชาชนในหมู่บ้านมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น

30,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จัดทําโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 โครงการ
  เพื่อเสริมสร้างภูมคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจ ในกลุ่มเยาวชน
ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักปลัด

3 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
  พอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเป้าหมายของตําบล
ด่านขุนทด ได้น้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสวัสดิการสังคม

4 โครงการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

20,000 สนง.อบต. กองสวัสดิการสังคม

รวม 4 170,000

ลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2565
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

2564
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.

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ จํานวน 1,670 ราย

13,266,800           สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการสังคม

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของผู้
พิการ จํานวน 320 ราย

3,072,000      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการสังคม

3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV จํานวน 13 ราย

78,000      สนง.อบต. /   
หมู่ที่ 1 - 17

กองสวัสดิการสังคม

รวม 3 16,416,800

ลําดับที่
2565

 โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
สถานที่ดําเนินการ

4.4 แผนงานงบกลาง
งบประมาณ 

(บาท)
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 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ตามฤดูกาล

ควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรค
ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนาฯลฯ เพื่อลดอัตราป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคระบาดตาม
ฤดูกาลของประชากรในชุมชน

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้
สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัข
บ้า ซึ่งจะเป็นผลให้คนและสัตว์
ปลอดภัย และไม่มีผู้เสียชีวิต
จากโรคพิษสุนัขบ้า และเพื่อ
ควบคุมจานวนสุนัขและแมวซึ่ง
เป็นพาหะที่สาคัญของโรคพิษ
สุนัขบ้าให้อยู่ในจานวนที่
พอเหมาะ เพื่อให้ง่ายและ
สะดวกต่อการควบคุมโรค

80,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

2564หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ
2565

5.1 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

 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.

3 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพของตนเองที่ถูกต้อง
และต่อเนื่องครบทุกด้าน

120,000 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 ค่าจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

เพื่อสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์ที่
มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน จํานวนปี
ละ 2 ครั้ง และขึ้นทะเบียนสัตว์

16,800 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก   
PM 2.5

จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพจากหมอกควัน
และฝุ่นควันขนาด(Pm 2.5)  
แก่ประชาชนในพื้นที่ตําบลด่าน
ขุนทด

10,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2564 2565หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลําดับที่
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ 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.

7 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

จัดโครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว

50,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 โครงการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบกรณีสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด

1.เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคโรคติดต่อหรือ
โรคระบาด 2.เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้น

20,000 ประชาชน ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 8 696,800

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 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)

สมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น(สปสช.)

270,000 ม.1- 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 1 270,000

2565
5.2 แผนงานงบกลาง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564

2565
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
ไร่นายเสนาะถึงนานายบุญธรรม 
บ้านหาญ หมู่ที่ 1

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
245 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า
 189.26 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

201,000 บ้านหาญ หมู่ที่ 1   กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
โนนบ้านน้อยเชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้าน
ด่านขุนทด หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95 
เมตร   หรือมีพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียด
ตามแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

195,000 บ้านด่านขุนทด หมู่ที่
 8

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนานายสมควร  เหิมขุนทด  
ร่วมบ้านจั่น หมู่ที่ 3

ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
400 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า
 249 ลบ.ม. รายละเอียดตาม
แบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ

264,000     บ้านจั่น  หมู่ที่ 3 กองช่าง

ลําดับที่

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2564 2565
สถานที่ดําเนินการ

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.

4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้าน
ใหม่ไชยณรงค์เชื่อมบ้านดงกระสัง 
บ้านใหม่ไชยณรงค์  หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพรายละเอียดตาม
แบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ

197,000 บ้านใหม่ไชยณรงค์  
หมู่ที่ 10

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
หน้าบ้านต้นปลาเผา  บ้านโคก
พัฒนา หมู่ที่ 12 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพรายละเอียดตาม
แบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ

210,000    บ้านโคกพัฒนา  
  หมู่ที่ 12 

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  จาก
นานายจรูญ บ้านใหม่ไทยเจริญ  
หมู่ที่ 13

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 120 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 480 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ

247,000  บ้านใหม่ไทยเจริญ 
 หมู่ที่ 13

กองช่าง

2565
สถานที่ดําเนินการ

2564
ลําดับที่

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.

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
นายต้อผลไม้  บ้านโพธิ์ทองพัฒนา
 หมู่ที่ 14

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 97 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตหัก
บ่อพักรวมไม่น้อยกว่า 475 ตร.
ม. แบบกําหนดพร้อมป้าย
โครงการ

176,000 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา 
หมู่ที่ 14 

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
สงวนวิช บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 15

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 91 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. วาง
ท่อคสล. ขนาด dia 0.40 เมตร
 จํานวน 7 ท่อน ไหล่ทางตาม
สภาพแบบกําหนดพร้อมป้าย
โครงการ

245,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา หมู่ที่ 15

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านจั่นสันติสุข เชื่อมบ้านใหม่
ไชยณรงค์ หมู่ 10  บ้านจั่นสันติสุข
  หมู่ที่ 16

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
365 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า
 281.96 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ

299,000 บ้านจั่นสันติสุข  หมู่
ที่ 16

กองช่าง

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564 2565
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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.

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด  บ้านสร้างสรรค์พัฒนา
 หมู่ที่ 17

ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
 หนา 0.15 เมตร ยาว 75 เมตร
 หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม. ไหล่ทาง
ตามสภาพรายละเอียดตาม
แบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ

197,000 บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา   หมู่ที่ 17

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกทาง
ไปโนนสะเดา บ้านหัวบึง  หมู่ที่ 2

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
255 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า
 235.24 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ

250,000 บ้านหัวบึง  หมู่ที่ 2 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
กกนา บ้านจั่น  หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
455 เมตร  หรือมีปริมาตรหิน
คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า
 283.24 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบกําหนด  พร้อมป้าย
โครงการ

300,000 บ้านจั่น  หมู่ที่ 3 กองช่าง

 โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564 2565
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 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับ 
คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ 
 หมู่ที่ 4

ค่าก่อสร้างปูผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม
 235 เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกไม่น้อย
กว่า 940 ตร.ม.พร้อมตีเส้น
จราจร รายละเอียดตามแบบ
กําหนด พร้อมป้ายโครงการ

300,000 บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่ 4 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคล. ซอย
บ้านทิดล่อน บ้านใหม่เจริญสุข  
หมู่ที่ 5 

ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีต  กว้าง 3
 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
135 เมตร  ช่วงที่ 2   กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 45 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม. ไหล่
ทางตามสภาพรายละเอียดตาม
แบบกําหนด พร้อมป้ายโครงการ

301,000 บ้านใหม่เจริญสุข  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคล. สายวัด
บ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
610 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 3,050 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียด
ตามแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

1,610,000 บ้านใหม่เจริญสุข 
หมู่ที่ 5

กองช่าง

2564
สถานที่ดําเนินการ

2565
ลําดับที่  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

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.

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนางกล้วย  ชาติพุทรา        
บ้านถนนหักน้อย  หมูที่ 6

ค่าก่อสร้างถนนคสล.     ช่วงที
 1 กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 22 เมตร   ช่วงที 2 
กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 15 เมตร  ช่วงที 3 กว้าง 
3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 
38 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า  269 ตร.ม. 
ไหล่ทางตามสภาพรายละเอียด
ตามแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

138,000 บ้านถนนหักน้อย  
หมูที่ 6

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
ช่างต้อ  บ้านถนนหักน้อย     หมูที่
 6

ก่อสร้างถนนคสล.            
ช่วง 1 กว้าง 3 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 12 เมตร ช่วง 2 
กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ยาว 53 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 248 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ  

127,000 บ้านถนนหักน้อย  
หมูที่ 6

กองช่าง

 โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
2565

ลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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.

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.     
ซอยคุณเอ๋ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 95 
เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า   475 ตร.ม.  ไหล่
ทางตามสภาพรายละเอียดตาม
แบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ  

250,000 บ้านดอนกลอย    
หมู่ที่ 7

กองช่าง

รวม 18 5,507,000

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระ
น้ําหนองโสน บ้านหนองโสน หมูที่ 11

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ํา
หนองโสน  ก่อสร้างทางคสล. 
กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตร
 ยาว 279 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 837 
ตร.ม. ไหล่ทางตามสภาพ 
รายละเอียดตามแบบกําหนด 
พร้อมป้ายโครงการ

305,000      บ้านหนองโสน   
   หมูที่ 11

กองช่าง

รวม 1 305,000

2564งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ลําดับที่  โครงการ

2565

2565

ลําดับที่ สถานที่ดําเนินการ โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนตําบลด่านขุนทด
ต้านภัยยาเสพติด

        50,000 สนามกีฬาอบต. กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม-
จริยธรรมเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลด่านขุนทด

จัดทําโครงการเพื่อให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนได้ไป
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

20,000 วัดในเขตพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

กองการศึกษาฯ

3 โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

จัดทําโครงการประเพณีลอย
กระทงเพื่อให้ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์ส่งเสริม ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง

50,000 สนง.อบต. กองการศึกษาฯ

รวม 3 120,000

2564งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

 โครงการ

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2565
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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 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่ อ เป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในก า ร
เลือกตั้ง,เลือกตั้งซ่อมสมาชิก
สภาท้อง ถิ่นห รือผู้ บ ริหาร
ท้องถิ่น(กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีเลือกตั้งแทน
ตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการเลือกตั้งสั่งให้
มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณื
อื่น ๆ)

200,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักปลัด

2 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้สู่ชุมชน เพื่ออบรมให้ความรู้กฎหมายที่
มีความจําเป็นต่อการใช้
ชีวิตประจําวันให้กับประชาชน
ได้รับรู้และเข้าใจ

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักปลัด

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
25652564

 โครงการลําดับที่

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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.เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์
 และแนวความคิดของบุคลากร
ในการบริหารจัดการองค์การ
บริหารกองตําบลให้เหมาะสม
ทันเหตุการณ์ในสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน

2. สร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์  กับองค์กรอื่น
เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
  แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน

4 โครงการองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดบริการประชาชน
เคลื่อนที่ ร่วมกับอําเภอด่านขุนทด

 เพื่อออกหน่วยบริการและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
ให้กับประชาชนร่วมกับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน

20,000 พื้นที่ตําบลด่านขุนทด สํานักปลัด

3

 โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
ลําดับที่

400,000โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษา
ดูงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สนง.อบต.และ
สถานที่ดูงาน

สํานักปลัด

2564 2565
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.

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานส่วน
ตําบล 

เพื่อจัดอบรมให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. อละ
พนักงานส่วนตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
ได้รับการพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณ
เกิดความสํานึกร่วม ในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
และสมานฉันท์

30,000 วัด/สถานที่ปฏิบัติ
ธรรม

สํานักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. ผู้นําท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
 และพนักงานจ้าง ประจําปี พ.ศ. 
2565

เพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. ผู้นําท้องถิ่น 
พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

20,000 สนง.อบต.

7 ค่าจ้างสํารวจความพึงพอใจ เพื่อสํารวจประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการของ
อบต.ด่านขุนทด

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักปลัด

รวม 7 720,000

สถานที่ดําเนินการ
2564

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2565
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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 โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองคลัง

2 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
รายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจและมาชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 หมู่ที่ 1 - 17

3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่ออบรมให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

20,000          สนง.อบต./   
      หมู่ที่ 1 - 17

หมู่ที่ 1 - 17

รวม 3 70,000

8.2 แผนงานบริหารงานคลัง
2564งบประมาณ 

(บาท)
ลําดับที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 โครงการ
2565

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 โครงการจิตอาสา “เราทําความดี 
เพื่อชาติ  ศาสน์  กษัตริย์”

ประชาชนจิตอาสาร่วมกัน
พัฒนาสภาพ  แวดล้อมและ  
จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
อื่น ๆ

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 1 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 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น 
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อจัดการประชุมประชาคม
ร ะ ดั บห มู่ บ้ า น แ ล ะ ร ะ ดั บ
ตําบล ร่วมหาแนวทางใน
การพัฒนา ท้องถิ่น

10,000 ม.1 - 17 สํานักปลัด

2 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0310.4/ว2128
 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

20,000 สนง.อบต. สํานักปลัด

รวม 2 30,000

2565

2564
สถานที่ดําเนินการ โครงการลําดับที่

สถานที่ดําเนินการลําดับที่  โครงการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
2564

8.3 แผนงานสาธารณสุข

8.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ 

(บาท)
2565

งบประมาณ 
(บาท)
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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

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้ง
จุดบริการช่วงเทศกาลต่าง ๆ
 เช่นวันปีใหม่ และวัน
สงกรานต์

20,000 ม.4 และ ม.6 สํานักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
หลักสูตรจัดตั้งหรือทบทวน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง
หรือทบทวน

200,000 ค่ายทหาร หรือ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด
นครราชสีมา

สํานักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

เพื่อให้อปพร.มีทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการเผญิญเหตุ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

30,000 สนง.อบต. หรือ
สถานศึกษาในเขต

อบต.

สํานักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจัดฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวน
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

30,000 สนง.อบต. สํานักปลัด

รวม 4 280,000

ลําดับที่  โครงการ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณ 

(บาท)
2564 2565

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.

1 โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ใน
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน

จัดอบรมให้ความรู้การในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย เพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

20,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ

40,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก

เพื่อประสานความร่วมมือ
ระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน
ในพื้นที่ ในการดูและรักษา
สิ่งแวดล้อม

30,000 สนง.อบต. กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

รวม 3 90,000

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2565
ลําดับที่  โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2564
10. 1 แผนงานสาธารณสุข
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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 โครงการเฉลิมพระเกียรติการ
ดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

ปลูกต้นไม้เกียรติหรือสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร

40,000 พื้นที่สาธารณะ
ตําบลด่านขุนทด

สํานักปลัด

รวม 1 40,000

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่ดําเนินการ

10.2 แผนงานการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

25652564
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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 กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด อุปกรณ์
บันทึกภาพ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ 
พร้อมติดตั้ง

เพื่อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
อุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง 
จํานวน  ๔ ชุด

303,600 ภายในตําบล
ด่านขุนทด

สํานักปลัด

รวม 1 303,600

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 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

19,500 สนง.อบต. กองช่าง

2. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน

พ.ศ.2565

1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)

พ.ศ.2564

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

พ.ศ.2565

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564

แบบ ผด.02/1

บัญชีจํานวนครุภัณฑ์สําหรับที่ไม่ได้ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

สถานที่
ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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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 เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วน

เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 24,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง

39,800 สนง.อบต. กองช่าง

รวม 2 59,300
 

#REF!

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานที่

ดําเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
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ภาคผนวก 






