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 - ยังไม่ได้ดําเนินการ-

1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงป.6 โรงเรียนในพ้ืนท่ี 108,964.20        บาท
2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี (เด็กอนุบาลและป.1 - ป.6) 668,000            บาท
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันเด็กเล็กก่อนวัยเรียนจํานวน3 188,480            บาท
4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าการจัดการศึกษา(รายหัว) 68,400             บาท
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.

5 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ด่านขุนทด 48,000             บาท
6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กก่อนวัยเรียน 23,310             บาท
 1,105,154.20    บาท

1 โครงการอบรมการใช้ปุ๋ยพืชสด 49,970             บาท
 49,970             บาท

1  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 3,613,300         บาท
2  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 698,400            บาท
3  โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV 25,000             บาท

4,336,700        บาท

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 20,020             บาท
20,020             บาท

1 โครงการซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ําท่ีชํารุดประจําตําบลด่านขุนทด(ม.2,3,4,5,6,9,10,12 385,000            บาท
14,15) (งบกลาง)

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 148-03 บ้านโคกรักษ์-บ้านกลาง 3,000,000         บาท
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)

3 โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ําและผิวจราจรคสล. บริเวณสามแยกสระกุมสูง ม.3,16 108,000            บาท

    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ที่บรรจุอยู่ในพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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4 โครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ํา ม.9,11 15,000             บาท
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสะแก ม.16 (เงินสะสม) 298,000            บาท
6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองกา ม.7 (เงินสะสม) 497,000            บาท
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายใต้บึง ม.6 (เงินสะสม) 495,000            บาท
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองประดู่ม.16  ถึง ม.10  (เงินสะสม) 400,000            บาท
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายรอบหมู่บ้าน ม.10  (เงินสะสม) 300,000            บาท
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยศาลากลางบ้าน ม.15  (เงินสะสม) 496,000            บาท
11 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.12 (เงินสะสม) 492,000            บาท
12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายดาบพจน์ ม.16 (เงินสะสม) 491,000            บาท
13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหลังการไฟฟ้า ม.17 (เงินสะสม) 300,000            บาท
14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาลน ม.5  (จ่ายขาดเงินสะสม) 400,000            บาท
15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกกนา ม.3  (เงินสะสม) 398,000            บาท
16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตาควรไปบ้านจ่ัน ม.9  (เงินสะสม) 300,000            บาท
17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนายเสนาะ ถึงนานายบุญธรรม ม.1  (เงินสะสม) 298,000            บาท
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ห้วยกุดมิตาว ม.4  (งินสะสม) 245,000            บาท
19 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อระบายน้ํา สายนานายสานิตย์ ม.5  (เงินสะสม) 291,000            บาท
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมทุ่ง ม.15  (เงินสะสม) 248,000            บาท
21 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ่อนไก่ถึงกุดน้ําใส ม.1 (เงินสะสม) 283,000            บาท
22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยนานายจรูญ ม.13 (เงินสะสม) 296,000            บาท
23 โครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อ ซอยป้าอรต้อผลไม้ ม.14 240,000            บาท
24 โครงการวางท่อระบายน้ําคสล. ซอยบ้านลุงเติม ม.4 (เงินสะสม) 86,000             บาท
25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ําหนองโสน ม.11 (เงินสะสม) 386,000            บาท
26 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านโคกรักษ์-บ้านกลาง ม.4 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 999,000            บาท
27 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโนนบ้านน้อย ม.8 (เงินสะสม) 296,000            บาท

12,043,000       บาท

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 196,300            บาท
2 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 121,447            บาท

317,747           บาท

1 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ(ค่าพวงมาลา) 4,000               บาท
2 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ 9,000               บาท
3 โครงการซ่อมแซมอาคารสํานักงานงานกองสาธารณสุข 40,000             บาท
4 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์หลังอบต. 2,150,000         บาท

2,203,000        บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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1 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล (ค่าป้าย,ค่าเบ้ียเล้ียง) 53,045             บาท
53,045             บาท

 - ยังไม่ได้ดําเนินการ-

                            จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 45 โครงการ  จํานวนเงินที่ใช้  20,128,636.20    บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


