ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.2 แผนงานเคหะชุมชน

รวม
2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
3.6 แผนงานงบกลาง

รวม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการมีสวนรวม
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม
รวมทั้งสิ้น

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ
จํานวน
ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด งบประมาณ

คิดเปนรอยละของ
งบประมาณทั้งหมด

หนวยดําเนินการ

11
5
16

68.75
31.25
22.54

3,030,000
470,000
3,500,000

86.57
13.43
20.54

กองชาง
กองชาง

9
9
18

50.00
5.00
25.35

3,722,654
405,000
4,127,654

90.18
9.81
24.22

กองการศึกษา
กองการศึกษา

3
5
4
3
4
4
23

13.04
21.74
17.39
13.04
17.39
17.39
32.85

160,000
860,000
70,000
60,000
330,000
6,687,294
8,167,294

1.96
10.53
0.86
0.73
4.04
81.87
48.44

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

7
6
13
70

53.85
46.15
18.30
100.00

760,000
304,000
1,064,000
16,858,948

71.43
28.57
6.71
100.00

สํานักปลัด
สํานักปลัด

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

2

3

4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคสล. ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
มอก.ชั้น 3 พรอมบอพัก บริเวณที่ทําการ เลขที่ 28/2560
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
โครงการกอสรางสนามเด็กเลนพรอมเสา ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
ธงศุนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน เลขที่ 29/2560
ตําบลดานใน
โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค
ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล เลขที่ 31/2560
ดานใน
โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบาน ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
หนองหัวชาง หมูที่ 2 - บานหนองบงหมูที่ เลขที่ 30/2559
1 จากบริเวณที่ดินนายวิจารณ ศิริเกษ
ถึง บริเวณที่ดินนายเกียรติศักดิ์ ฉายขุนทด

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวน
เลขที่ 27/2560
ตําบลดานใน

งบประมาณ

สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
166,000 ม.8
กองชาง

173,000

ม. 8

กองชาง

361,000

ม. 8

กองชาง

261,000

ม.2

กองชาง

390,000

ม.8

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
บานดอน หมูที่ 5 จากบริเวณที่ดินนนาย เลขที่ 24/2560
หลอม ธงสันเทียะ ถึง บริเวณที่ดินนาง
นาค ฉัตรตะขบ

งบประมาณ

สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
213,000 ม.5
กองชาง

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
บานพระ หมูที่ 3 จากบริเวณที่ดินนาย เลขที่ 23/2560
ศษนิต ทัศกุล ถึง บริเวณที่ดินนายเกลี้ยง
นาขุนทด

213,000

ม.3

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
บานหัวบึง หมูที่ 6 จากบริเวณที่ดินนาย เลขที่ 25/2560
เที่ยง เทืองสันเทียะ ถึง บริเวณที่ดินนาย
ทองดี ธงสันเทยะ

244,000

ม.6

กองชาง

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุกบานดอน
ขาม หมูที่ 7 จากบริเวณที่ดินนาง
กาญจนา เหนิดขุนทด ถึง บริเวณที่ดิน
นายคนึง งามพลกรัง

ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
เลขที่ 26/2560

256,000

ม.7

กองชาง

10 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวแอส ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
ฟลติคคอนกรีตบานหนองบง หมูที่ 1
เลขที่ 21/2560
จากบริเวณที่ดินนายชื้น แขกสันเทียะ ถึง
บริเวณที่ดินนางชูศรี นุขุนทด

430,000

ม.1

กองชาง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
11 โครงการซอมสรางถนนลาดยางผิวแอส ตามแบบกอสรางของ อบต.ดานใน
ฟลติคคอนกรีตบานหนองหัวชาง หมูที่ 2 เลขที่ 22/2560
จากบริเสณที่ดินนายนอย นาราด ถึง
บริเวณที่ดินนนายไม มากโคราช

งบประมาณ

สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
323,000 ม.2
กองชาง

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟา
สาธารณประโยชน
2 คารังวัดที่ดิน
3 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาหมูบาน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟาสาธารณะประโยชน
คาใชจายการจายเปนคารังวัดที่ดิน

เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุง
คุณภาพน้ําประปาหมูบาน
4 โครงการซอมแซมระบบน้ําประปาหมูบาน เพื่อจายเปนคาซอมแซมระบบ
น้ําประปาหมูบาน
5 ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางสาธารณะ
เพื่อจายเปนคาซอมแซมไฟฟาสองสวาง

งบประมาณ

สถานที่

หนวย

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
150,000 อบต.
กองชาง
20,000

อบต.

กองชาง

50,000

อบต.

กองชาง

150,000

อบต.

กองชาง

100,000

อบต.

กองชาง

2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
งบประมาณ

1 สงเสริมอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดานใน
2 คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ดานใน
3 โครงการสงเสริมความรูกับผูปกครอง
และสรางมาตรฐานการศึกษาดวยการ
จัดนิทรรศการ
4 โครงการสงเสริมความรูเรื่องกฏหมาย
จราจรใหกับเด็กและเยาวชนตําบลดานใน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อจัดหาอาหารกลางวันแกเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลดานใน
เพื่อจายเปนคาจัดนิทรรศการเพื่อสราง
มาตรฐานการศึกษา

170,000

อบต.

กองการศึกษา

20,000

อบต.

กองการศึกษา

เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
จราจรใหกับเด็กนักเรียน

20,000

อบต.

กองการศึกษา

5 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป
2561
6 คาใชจายในการพัฒนาผูชวยดูแลเด็กเล็ก
และบุคลการทางการศึกษา
7 โครงการสงเสริมสรางการเรียนรูเพื่อการ
พัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2561
เพื่อใชเปนคาใชจายในการพัฒนาผูชวยดูแล
เด็กเล็กและบุคลการทางการศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการ
เรียนรูเพื่อการพัฒนาของเด็กกอนวัยเรียน

30,000

อบต.

กองการศึกษา

20,000

อบต.

สวนการศึกษา

30,000

อบต.

สวนการศึกษา

แบบ ผด.01

สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
490,000
อบต. กองการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 คาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

9 อุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)ละอุดหนุน
โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในเขตตําบลดานใน

งบประมาณ

สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1,082,654 อบต. กองการศึกษา

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนในเขตตําบลดานใน

1,860,000

อบต.

กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬา
นักเรียน เยาวชน และประชาชน

งบประมาณ

เพื่อจายเปนคาจัดงานประเพณีลอยกระทง

5,000

อบต.

กองการศึกษา

3 โครงการจัดงานของดีอําเภอดานขุนทด

5,000

อบต.

กองการศึกษา

4

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงาน
ของดีอําเภอดานขุนทด
โครงการสัปดาหผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสัปดาห
ผูสูงอายุ
โครงการบวงสรวงอนุเสาวรียทาวสุรนารี เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
บวงสรวงอนุเสาวรียทาวสุรนารี
โครงการสงเสริมการเรียนรูธรรมะสําหรับ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริม
เยาวชน
การเรียนรูธรรมะสําหรับเยาวชน
โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงาน
ริณีภาคฤดูรอน
บรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี
โครงการสงเสริมคุณธรรม-จริยธรรม
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงาน
สําหรับผูสูงอายุตําบลดานใน
สงเสริมคุณธรรม-จริยธรรมสําหรับผูสูงอายุ
ตําบลดานใน
โครงการสงเสริมอนุรักษประเพณีแห
เพื่อเปนคาใชจายโครงการสงเสริมอนุรักษ
เทียนพรรษาประจําป 2561
ประเพณีแหเทียนพรรษาประจําป 2561

50,000

อบต.

กองการศึกษา

5,000

อบต.

กองการศึกษา

30,000

อบต.

กองการศึกษา

10,000

อบต.

กองการศึกษา

100,000

อบต.

กองการศึกษา

50,000

อบต.

กองการศึกษา

1 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน
และประชาชน/โครงการสนับสนุนกีฬา
ทุกระดับ
2 คาจัดงานประเพณีลอยกระทง

5
6
7
8

9

150,000
อุดหนุน

สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองการศึกษา
อบต.

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการปองกัน/ควบคุมโรคติดตอ/แกไข จัดรณรงค ชี้แจง ประชาสัมพันธ
ปญหาโรคตาง ๆ
การอบรมใหความรูเกี่ยวกับโรค
ตางๆ
2 คาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร หรือ
การแพทย
3 สมทบกองทุนกลักประกันสุขภาพ อบต. สมทบกองทุนกลักประกันสุขภาพ
ดานใน
อบต.ดานใน

งบประมาณ
10,000

แบบ ผด.01

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.1-8 สํานักปลัด

50,000

ม.1-8

สํานักปลัด

100,000

ม.1-8

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบ ผด.01

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (โครงการแกไขปญหาความ
ยากจน)
2 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
3 คาใชจายในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4 โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษาแผนดิน
5 สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชชุมชน
หมูบานละ 100,000 บาท

องคการบริหารสวนตําบลดานใน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อเปนคาใชจายโครงการตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดซื้อพันธุพืชและวัสดุที่กี่ยวของ
กับการเกษตร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อจายเปนคาจัดโครงการรักษ
น้ํา รักษปา รักษาแผนดิน
สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจช
ชุมชนหมูบานละ 100,000 บาท

งบประมาณ
20,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.1-8 สํานักปลัด

10,000

ม.1-8

สํานักปลัด

20,000

ม.1-8

สํานักปลัด

10,000

ม.1-8

สํานักปลัด

800,000

ม.1-8

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบ ผด.01

องคการบริหารสวนตําบลดานใน

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการสงเคราะหเด็ก ผูพิการ คนชราผู เพื่อจายเปนคาใชจายการจัด
ยากไร และประชาชน
โครงการสงเคราะหเด็ก ผูพิการ
คนชราผูยากไร และประชาชน

งบประมาณ
30,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ม.1-8
สํานักปลัด

2 โครงการปองกันการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควร
3 โครงการปองกันและแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

เพื่อจายเปนคาอบรมการมี
เพศสัมพันธกอนวัยอันควร
เพื่อจายเปนคาอบรมการปองกัน
และแกไขปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรีและบุคคลในครรอบครัว

10,000

ม.1-8

สํานักปลัด

10,000

ม.1-8

สํานักปลัด

4 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผูพิการ
และผูดอยโอกาสในตําบลดานใน

เพื่อจายเปนคาอบรมเพื่อพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตผูงงอายุ
ผูพิการและผูดอยโอกาสใน
ตําบลดานใน

20,000

ม.1-8

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบ ผด.01

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลดานใน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อจายเปนคาจัดโครงการ
ปองกันปญหายาเสพติด
2 โครงการฝกอบรมการสงเสริมอาชีพตาง ๆ เพื่อเปนคาใชจายในการจัด
โครงการฝกอบรมการสงเสริม
อาชีพตาง ๆ
เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการ
3 โครงการมหกรรมถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น
มหกรรมถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่น

งบประมาณ

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 อบต.
สํานักปลัด

20,000 อบต.

สํานักปลัด

30,000 อบต.

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบ ผด.01

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

1

2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

องคการบริหารสวนตําบลดานใน

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมและฝกซอมแผน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ปองกันภัยฝายพลเรือน
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดหนวยบริการประชาชนในชวง
ในชวงเทศกาลวันสําคัญ
เทศกาลสําคัญ
คาใชจายในการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง จัดหาน้ํายาเครื่องดับเพลิง และ
วัสดุอื่นที่เกี่ยวของ
โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น เพื่อ จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงหลอลื่น เพื่อ
บรรเทาสาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ
10,000

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด

100,000

สํานักปลัด

20,000

สํานักปลัด

200,000

สํานักปลัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบ ผด.01

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานงบกลาง
ที่

1
2
3
4

โครงการ/กิจกรรม

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพผูพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น (กบท.)

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
เพื่อจายเปนเงินยังชีพผูสูงอายุ
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูพิการ
เพื่อจายเปนเงินยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทองถิ่น (กบท.)

องคการบริหารสวนตําบลดานใน
งบประมาณ

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สํานักปลัด
5,553,600
สํานักปลัด
960,000
สํานักปลัด
18,000
155,694
สํานักปลัด

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการมีสวนรวม
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน

โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.01

รายละเอียด
งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ 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 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเปนคาใชจายในการอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 ม.1-ม. 8 สํานักปลัด
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและ พนักงานสวนตําบล พนักงานจางและผูนํา
ผูนําชุมชน
ชุมชน

2 โครงการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน
3 โครงการ อบต.บริการประชาชน
เคลื่อนที่
4 โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน
5 โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

การจัดอบรมเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
10,000
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน

ม.1-ม. 8

สํานักปลัด

การออกบริการประชาชน และรับฟงปญหา
และความตองการของประชาชน
เพื่อจายเปนคาใชจายการจัดกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน

10,000

ม.1-ม. 8

สํานักปลัด

10,000 ม.1-8

สํานักปลัด

เพื่อจายเปนคาจัดทํากิจกรรมปกปองสถาบัน
ชาติ

20,000

สํานักปลัด

ม.1-ม. 8

ที่

โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน

แบบ ผด.01

รายละเอียด
งบประมาณ สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10,000 ม.1-8
สํานักปลัด
6 โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการจัดประชุม
และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมทองถิ่น และกิจกรรมสนับสนุนการ
ประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผูนํา จัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน
ผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชน และ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
แบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลไปจัดทํา การเพื่อนําขอมูลไปจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น
7 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน
ทรัพยสิน

200,000 ม.1-8

กองคลัง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและการมีสวนรวม
4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ
2
3
4
5
6

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจายเปนคาจัดงานในวันตาง ๆของทาง
ราชการ
โครงการวันสําคัญของทางราชการ เพื่อเปนคาใชในการจัดงานวันสําคัญของ
และศาสนา ประเพณี
ทางราชการ และศาสนา ประเพณี
โครงการจัดงาน 12 สิงหามหาราชินี เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการจัด
งาน 12 สิงหามหาราชินี
โครงการจัดนิทรรศการตาง ๆ เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและแสดง
ผลิตภัณฑของ อบต.ดานใน
คาใชจายในการเลือกตั้ง
เพื่อใชเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม
ดอกไม และพวงมาลา
กระเชาดอกไม และพวงมาลา

งบประมาณ

สถานที่
หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

สํานักปลัด
สํานักปลัด

200,000 สํานักปลัด
สํานักปลัด
100,000
4,000

แบบ ผด.01

สํานักปลัด
สํานักปลัด

1. ประเภทครุภัณฑ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

2 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ
สํานักงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 พรอมเครื่อง
สํารองไฟ
-เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด
LED ขาวดํา
เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
สํานักงาน

แบบ ผด.02/1

งบประมาณ สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24,800 อบต. สํานักปลัด

3,300 อบต.

สํานักปลัด

70,000 อบต.

สํานักปลัด

งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑสํานักงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 ครุภัณฑสํานักงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

- เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม
จํานวน 1 เครื่อง แบบเจาะชนิดมือ
โยก เปนชนิดสันหวงพลาสติก ขนาด
ไมนอยกวา 21 หวง เขาเลมขนาด
ความยาวกระดาษ เอ 4

แบบ ผด.02/1

งบประมาณ สถานที่

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
12,000 อบต.

รายละเอียด
งบประมาณ สถานที่
ดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรม
- คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2
11,000 อบต.
หลัง ๆละ 5,500 บาท
4,200 อบต.
- ตูเหล็กแบบกระจก 2 บาน(มอก.)
จํานวน 1 หลัง 4,200 บาท
8,500 อบต.
- โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ๆละ 8,500
บาท
- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณชนิดตั้ง 60,000
โตะจํานวน 2 ชุด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
หนวย
ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

งานบริหารงานคลัง
ที่

โครงการ/กิจกรรม

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

สํานักงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน
รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 7,700
บาท
เครื่องสํารองไฟชนาด 800 VA
จํานวน 2 เครื่อง ๆละ 2,800 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
สํานักงาน

งบประมาณ สถานที่

แบบ ผด.02/1

หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กองคลัง
15,400 อบต.

5,600 อบต.
50,000 อบต.

กองคลัง
กองคลัง

แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ครุภัณฑสํานักงาน
2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร

3 คาซอมแซมและบํารุงรักษาครุภัณฑ

สํานักงาน

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
องคการบริหารสวนตําบลดานใน

แบบ ผด.02/1

รายละเอียด
งบประมาณ สถานที่ หนวย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- คาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2
11,000 อบต.
กองชาง
หลัง ๆละ 5,500 บาท
- คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณชนิดตั้งโตะ
30,000 อบต.
กองชาง
จํานวน 1 ชุด
กองชาง
3,300 อบต.
- เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด

LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง ๆละ
3,300 บาท
- เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer)

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ
สํานักงาน

7,900 อบต.

20,000 อบต.

กองชาง
กองชาง

