
 
ประกาศ อบต.ด่านช้าง 

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ                       
รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 30 (5) ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วันที่ผู ้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย                              
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผ นพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ด่านช้าง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม                 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ                  
อบต.ด่านช้าง ดังนี้  

ก. วสิยัทศัน์ ของอบต.ด่านช้าง  
    "ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ทำตำบลน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี" 
ข. พนัธกิจ ของอบต.ด่านช้าง  
     
ค. ยุทธศาสตรก์ารพฒันา ของอบต.ด่านช้างได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 



        1. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและชุมชน 
        2. การเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมและการโยธา 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 
        1. การเศรษฐกิจ-การเกษตร 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป 
        2. บริการชุมชนและสงัคม-การศึกษา 
        3. บริการชุมชนและสงัคม-สาธารณสุข 
        4. บริการชุมชนและสงัคม-สังคมสงเคราะห์ 
        5. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและชุมชน 
        6. บริการชุมชนและสงัคม-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
        7. บริการชุมชนและสงัคม-การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
        8. การเศรษฐกิจ-การเกษตร 
        9. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 
        1. บริหารทั่วไป-บริหารงานทั่วไป 
        2. บริการชุมชนและสงัคม-การศึกษา 
        3. บริการชุมชนและสงัคม-เคหะและชุมชน 
        4. การเศรษฐกิจ-การเกษตร 
        5. การดำเนินงานอื่น-งบกลาง 



ง. การวางแผน 
    อบต.ด่านช้าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี 
ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป  
    อบต.ด่านช้าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

41 9,188,000.00 39 26,649,500.00 42 10,973,500.00 31 12,444,500.00 30 10,033,200.00 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
เศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการ
ลงทุน 

4 270,000.00 5 305,000.00 5 235,000.00 2 285,000.00 2 235,000.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

47 6,672,200.00 47 6,676,200.00 42 5,071,200.00 21 1,401,200.00 28 611,200.00 

ยุทธศาสตร์
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม 

6 568,000.00 5 295,000.00 3 75,000.00 4 625,000.00 3 575,000.00 



และการ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

14 1,271,000.00 15 1,771,000.00 10 971,000.00 4 1,021,000.00 6 910,000.00 

รวม 112 17,969,200.00 111 35,696,700.00 102 17,325,700.00 62 15,776,700.00 69 12,364,400.00 
 

    จ. การจดัทำงบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.ด่านช้าง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 49 โครงการ งบประมาณ 4,996,100 บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอ้บญัญตัิ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 15 2,123,900.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน - - 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 25 2,726,100.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 47,700.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 8 98,400.00 

รวม 49 4,996,100.00 
 

     



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ด่านช้าง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
จำนวน

งบประมาณ 
หนว่ยงานที
รบัผดิชอบ 

วตัถ ุ
ประสงค ์

ผลผลติ 

1.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาศักยภาพและ
ศึกษาดูงานของกลุ่ม
สตรี 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของกลุ่ม
สตรีให้เข้มแข็ง และเกิด
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มสตรี และจัดศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินโครงการ เช่น ค่ารถโดยสาร 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าป้ายและอ่ืนๆ **ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้** 

2.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS) อบต.
ด่านช้าง 

440,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

๑.เพ่ือให้บริการประชา ชน
ในเขต อบต.ด่านช้าง เมื่อ
ได้รับบาดเจ็บและเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ๒.เพ่ือลดอัตราการ
ตายการพิการ เนื่องจาก
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน 

พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต. ด่านช้าง - 
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่แก่
พนักงานกู้ชีพ อบต. ด่านช้าง 

3.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

175,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออกระบาดในพ้ืนที่
และเสริมสร้างให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันควบคุมการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก 

๑. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลายและใส่
ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายที่วัด บ้าน 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ๒.จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ หรือเอกสารแผ่นพับรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 



4.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 58,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า และฉีดยา
คุมกำเนิดลดจำนวนสุนัข
และแมว 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า บริการฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 
รณรงค์เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าสำรวจใน
อัตรา 3 บาท /ตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตาม
โครงการ **ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่าย
ได้** 

5.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากร 
ประชาชนทั่วไป ให้มี
การคัดแยกขยะและใช้
ประโยชน์ของมูลฝอย
ตามประเภท 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะและแก้ไขปัญหาขยะ 
และมลพิษจากขยะ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตตำบล
ด่านช้าง - เป็นค่าใช้ช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืนๆ **ทุกรายการสา
สารถถัวจ่ายได้** 

6.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุน การดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
ในประราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออุดหนุนตามโครงการ
ในพระราชดำริ เรื่องพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐานใน
หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน 
ของตำบลด่านช้าง  

อุดหนุนคณะกรรมการบริหารงานตามโครงการ
ของหมู่บ้าน เพ่ือจัดทำโครงการ หมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

7.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนเห็น
ความสำคัญของวันสำคัญ
ทางศาสนา และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและ
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนใน
เขตตำบลด่านช้าง ** ทุกรายการสามารถถัว
จ่ายได้ ** 



8.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สืบสานประเพณี
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาและงานประเพณี
วัฒนธรรมที่สำคัญ 

1.เด็ก เยาวชนแประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
๒.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ **
ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้** 

9.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สืบสานประเพณีแห่
เทียนพรรษา 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนาและงานประเพณี
วัฒนธรรมที่สำคัญ 

1.เด็ก เยาวชนแประชาชน จำนวน ๑๐๐ คน 
เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ๒.เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการ **ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้** 

10.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมศีล 5 ประชาสุข
ใจ 

0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมศีลธรรมให้เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
สัมผัสและใกล้ชิดกับชุมชน
สร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน  

จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรมให้แก่เด็ก เยาวชน 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ **ทุกรายการ
สามารถถัวจ่ายได้** 

11.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 

30,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
และสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้ความร่มรื่น 
ลดภาวะโลกร้อน 

จัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ตามที่สาธารณะ
ต่างๆ 

12.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ในการ

100,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือดำเนินการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตามแนวทาง
พระราชดำริในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในตำบลด่าน
ช้าง **ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้** 



ดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง อำเภอ
บัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา 

13.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  

167,500.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

๑ .เพ่ือให้การดำเนินการ
และการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในพ้ืนที่ สามารถ
ดำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน ๒. 
เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่
สามารถเข้าถึงการบริการ
สาธารณสุข การสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

14.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลด่านช้าง 

110,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือส่งเสริมการออมให้กับ
ประชาชน และประชาชน
สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง 
มั่นคง  

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลด่านช้าง
โดยยึดหลักประชาชนออม ๑ ส่วน อปท.สมทบ 
๑ ส่วน และรัฐบาล ๑ สว่น 



15.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

150,600.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสมทบให้กับกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จ้างสังกัด อบต. ด่านช้าง 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายสมทบเงินประกันสังคม ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานจ้าง 

16.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

9,500.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือสมทบให้กับกองทุนเงิน
ทดแทนของพนักงานจ้าง
สังกัด อบต. ด่านช้าง 

ตั้งไว้เพ่ือจ่ายส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
ค่าจ้างโดยประมาณทั้งปี 

17.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมและฝึกศึกษานอก
สถานที่ เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงสำหรับเด็กและ
เยาวชน 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ฝึกอบรมให้แก่เด็กและเยาวชน และฝึกศึกษา
นอกสถานที่ จำนวน ๑๐๐ คน  

18.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ศึกษาดูงานบุคลาการ
ทางการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

50,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ความรู้ที่เป็นประโยชน์
สามารถนำมาใช้ในการ
ทำงานได้ 

บุคลากรของกองการศึกษาฯ และ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเดินทางไป
ศึกษาดูงานที่ ศพด.ต้นแบบ 

19.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดกิจกรรม วันแม่
แห่งชาติ 

20,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็ก ศพด. สร้าง
ความรักความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง และส่งเสริมให้
เกิดความเข้มแข็งในชุมชน 

จัดกิจกรรมไหว้แม่ ของเด็ก ศพด. ทั้ง 3 แห่ง 
ดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 



20.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มี
กิจกรรมส่งเสริมและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ปกครองและชุมชน 

จัดกิจกรรมวันเด็กให้แก่เด็ก และเยาวชนในเขต
ตำบลด่านช้าง 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ฝึกศึกษานอกสถานที่
สำหรับเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

30,000.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ทักษะ การเรียนรู้ และ
สัมผัสกับสถานที่จริง ช่วย
ให้พัฒนาการของเด็กๆ 
เพ่ิมข้ึน และเสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

เด็กใน ศพด. ทั้ง 3 แห่ง ใน อบต. ด่านช้าง 
และผู้ปกครอง 1 คน / เด็ก 1 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งบุคลากรใน
กองการศึกษาฯ 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

851,100.00 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด อบต. ด่านช้าง 

1.เพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก ศพด. 2.เพ่ือ
เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. 3.เพ่ือเป็น
ค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-5 ปี) 4.เพ่ือเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน (อายุ 3-5 ปี) 5.เพ่ือเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน (อายุ 3-5 ปี) 6.เพ่ือเป็น
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อายุ 3-5 ปี)  

23.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบรมให้ความรู้ และ
รณรงค์ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

100,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ืออบรมให้ความรู้ 
รณรงค์และป้องกันการ
ระบาดของโรคจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำ อสม.เกี่ยวกับการ
รณรงค์และป้องกันการระบาดของโรคจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีงานฉลองชัย

34,400.00 
สำนัก/กอง
การศึกษา 

เพ่ือจัดกิจกรรมและเข้า
ร่วมงานประเพณีบัวไหมบัว
ใหญ่และฉลองชัยชนะท้าว

จัดขบวนรถแห่ ตกแต่งรถเข้าร่วมงานประเพณี 
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม 



ชนะท้าวสุรนารีและ
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ 

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สุรนารี และเพ่ือเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้นำสินค้ามา
จัดแสดงและจำหน่าย 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

อบต.ตามรอยพ่อ สาน
ต่อเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

50,000.00 
กองส่งเสริม
การเกษตร 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนา พ่ึง
ตัวเองได้อย่างยั่งยืน ให้แก่
เกษตรกรตำบลด่านช้าง 

อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรตำบล
ด่านช้าง 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนด้วยหิน
คลุกบ้านดอนหัน หมู่ที่ 
1 (เส้นรอบวัด) 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย  

ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 170 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 102 ตร.ม. พร้อม
ปรับเกรดบดทับแน่น 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง 
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 2 
(คลองอีสานเขียว ถึง
บ้านโคกสะอาด) 

2,200.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

ลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาตรลงลูกรังไม่
น้อยกว่า 675 ลบ.ม. ปรับเกรดพร้อมบดทับ
แน่น และติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  

28.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
โนนทอง หมู่ที่ 3 (จาก
บ้านนางเล็ก ถึงบ้าน
นางไก่) 

119,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 



29.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
สระไผ่ หมู่ที่ 4 (จาก
บ้านนายพิบูลย์ ถึง 
ถนนบ้านโคกสว่าง) 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง ผิวจราจร กว้าง 4 ม. 
ยาว 930 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรลง
ลูกรังไม่น้อยกว่า 558 ลบ.ม. ปรับเกรดพร้อม
บดทับแน่น ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

30.  
ยทุธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลติก คอนกรีต
บ้านนานิคม หมู่ที่ 5 
(จากทางหลวง 202 
ถึงทางแยกถังประปา) 

399,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 175 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติก
ไม่น้อยกว่า 875 ตร.ม พร้อมตีเส้นจราจร 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 
(หลังโรงเรียน จากบ้าน
นายกำจัด ถึงบ้านนาย
สุรพันธ์) 

97,300.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

เทคอนกรีต ขนาดผวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 
55 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 180 ตร.ม. และวางท่อ คสล. ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 5 ท่่อน พร้อม
ยาแนว ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองแวง หมู่ที่ 7 
(ซอยบ้านนายจรัส พิศ
นอก) 

800.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
100 ตร.ม. 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนด้วยลูกรัง 
บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 8 
(จากสระน้ำบ้าน

0.00 
สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 ม. ยาว 850 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 510 ลบ.ม. พร้อมวาง



โนนเพ็ดถึงทางแยกโคก
โนนเหลื่อม) 

โยธา, กอง
ประปา 

ท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 ม. จำนวน 3 จุด 
รวม 5 ท่อน พร้อมยาแนว และปรับเกรดบด
ทับแน่น 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วย
แอสฟัลติกคอนกรีต 
บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 
(จากสี่แยกบ้านนางบุญ
สิน ถึงสี่แยกศาลากลาง
หมู่บ้าน) 

271,400.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
(Asphaltic concrete)กว้าง 5 ม. ยาว 85 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติกคอนกรีต
รวมไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 
1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
ป้าย 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองเม็ก หมู่ที่ 9 (จาก
ลานมัน ถึงทางแยกนา
นายประดิษฐ์) 

132,700.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ยาว 
45 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 225 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนดินบ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ 10 
(จากนานางทองม้วน 
ถึงนานายบุญทัน) 

85,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

ลงดินถม ขนาดพ้ืนล่าง กว้าง 4 ม. ยาว 300 
ม. สูง 0.50 ม. ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดิน
ถมไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม. วางท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน 
พร้อมยาแนว; 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไหล่ถนนถนน 
คสล.บ้านรกฟ้า หมู่ที่ 
11 (จากโรงสีชุมชน ถึง
ถังน้ำประปาหมู่บ้าน) 

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย 

เทคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.5 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่
น้อยกว่า 450 ตร.ม. ติดตั้งป้ายโครงการ 1 
ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 



38.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายนานิคม-หนอง
หว้าเอน (จากบ้านนา
นิคม ต.ด่านช้าง ถึงบ้าน
หนองเม็ก) 

996,200.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมระหว่าง
ตำบลได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
(Asphaltic concrete) (ต่อจากถนลาดยาง
หน้าเรือนจำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 7 ม. ยาว 
500 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่แอส
ฟัลติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย 
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายนานิคม-หนอง
หว้าเอน (จากหน้า 
อบต.ด่านช้าง ถึงวัดสระ
ไผ่โคกสะอาด) 

20,000.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนนใช้
ในการคมนาคมระหว่าง
ตำบลได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต 
(Asphaltic concrete) (บริเวณหน้าบ้าน 
นางสาวกัญญารัตน์ ต่วนสูงเนินไปบ้านโคก
สะอาด) ขนาดผิวจราจร กว้าง 7 ม. ยาว 350 
ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพ้ืนที่แอสฟัลติ
กคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม. พร้อม
ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย และ
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
ดอนหัน หมู่ที่ 1  

0.00 

สำนัก/กอง
ช่าง, สำนัก
ช่าง, กอง
โยธา, กอง
ประปา 

เพ่ือปรับภูมิทัศน์ และให้
เกิดความสวยงามของหมู่
บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 1 จุด 
ตามแบบ อบต.ด่านช้างกำหนด 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ

รณรงค์ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

47,700.00 
สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล

เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง
อุบัติภัยธรรมชาติ และ
อุบัติเหตุการจราจร 

จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดตรวจ ในช่วง
เทศกาล เช่นปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น 



การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมใประสิทธิ
ภาพของ อบต.ด่านช้าง 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดอบต.ด่านช้างให้มี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานให้
ความรู้และเพ่ิมทักษะแก่บุคลากร อบต. ทุกคน 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดทำเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ตำบล และการ
จัดทำและติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือจัดทำการประชาคมใน
ระดับหมู่บ้านและตำบล
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น รวมทั้งทำการติ
ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ตำบล การจัดทำ/ติดตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม - ค่า
เอกสารและป้ายไวนิว - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ **ทุก
รายการสามารถถัวจ่ายได้** 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

อบต. เคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

30,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

๑.เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งาน อบต. 
กิจกรรมที่ดำเนินงาน
ภายในองค์กรให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น ๒. เพื่อรับฟัง
ปัญหาและจัดให้มีกิจกรรม
เพ่ืออำนวยความสะดวกรับ
เรื่องร้อง เรียน /ร้องทุกข์ 
ด้านกฎ หมาย ด้านสุขภาพ 
เช่น ชำระภาษี ปรึกษา

จัดเวที อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน 11 
หมู่บ้าน ในเขตตำบลด่านช้าง 



ปัญหาให้ กับประชาชน 
ฯลฯ ตามหมู่บ้าน  

45.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

15,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ณ ที่ว่าการ
อำเภอบัวใหญ่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้สมาชิก
สภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.
ด่านช้าง เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง  

46.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ณ ที่ว่าการ
อำเภอบัวใหญ่ 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้สมาชิก
สภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.
ด่านช้าง เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 1 ครั้ง  

47.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย 

10,000.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือร่วมจัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทยกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ณ ที่ว่าการ
อำเภอบัวใหญ่ 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้สมาชิก
สภา ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง อบต.
ด่านช้าง เข้าร่วมกิจกรรมปีละ 1 ครั้ง 

48.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง 

0.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ ให้ได้รับ
ความสะดวกสบาย และ
เกิดความประทับใจ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ อาทิ จัดหาน้ำดื่ม / เครื่องดื่ม 



49.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารราชการ
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมด้านกฎหมาย
ให้แก่บุคลากรของ 
อบต.ด่านช้าง เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

23,400.00 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล
, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

เพ่ือให้บุคลากร อบต.ด่าน
ช้าง ได้มีความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากร อบต.ด่านช้าง ทุกคน 

 

 
ฉ. การใชจ้่ายงบประมาณ 
     อบต.ด่านช้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ                                                                               
จำนวนเงิน 4,659,700 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 3,371,912 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การกอ่หนี้
ผูกพนั/ 

ลงนามในสญัญา 
โครงการ การเบิกจา่ยงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 7 2,053,000.00 5 1,385,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน     

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 15 1,957,082.00 15 1,921,082.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1 47,650.00 1 47,650.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ 3 18,180.00 3 18,180.00 

รวม 26 4,075,912.00 24 3,371,912.00 

    
 
 
 



 
 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ด่านช้าง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร ์ ชือ่โครงการตามแผน  
งบตาม

ขอ้บัญญตัิ/
เทศบัญญตั ิ

ลงนามสญัญา เบิกจา่ย คงเหลอื 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
อบต. ด่านช้าง 

440,000.00 432,000.00 396,000.00 8,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

175,000.00 110,000.00 110,000.00 65,000.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

58,000.00 41,540.00 41,540.00 16,460.00 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- โครงการอบรมเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากร ประชาชนทั่วไป 
ให้มีการคัดแยกขยะและ
ใช้ประโยชน์ของมูลฝอย
ตามประเภท 

30,000.00 25,990.00 25,990.00 4,010.00 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- อุดหนุน การดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการใน
ประราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการสืบสาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

50,000.00 48,750.00 48,750.00 1,250.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ในการดำเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ 
จังหวัดนครราชสีมา 

100,000.00 56,280.00 56,280.00 43,720.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

167,500.00 167,500.00 167,500.00 0.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

150,600.00 97,302.00 97,302.00 53,298.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

9,500.00 6,000.00 6,000.00 3,500.00 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

851,100.00 545,850.00 545,850.00 305,250.00 



13.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมให้ความรู้ 
และรณรงค์ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

100,000.00 97,000.00 97,000.00 3,000.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
งานฉลองชัยชนะท้าวสุร
นารีและประเพณีบัวไหม
บัวใหญ่ 

34,400.00 34,400.00 34,400.00 0.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

โครงการ อบต.ตามรอย
พ่อ สานต่อเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

50,000.00 44,470.00 44,470.00 5,530.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านโนนทอง หมู่ที่3 
(จากบ้านนางเล็กถึงบ้าน
นางไก่) 

119,300.00 119,000.00 119,000.00 300.00 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลติกคอ
นกรีตบ้านนานิคม หมู่ที่ 5 
(จากทางหลวง 202 ถึง
ทางแยกถังประปา) 

399,000.00 398,000.00 0.00 1,000.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างถนนค
สล. บ้านหนองแวง หมู่ที่7 

97,300.00 97,000.00 97,000.00 300.00 



(หลังโรงเรียนจากบ้านนาย
กำจัดถึงบ้านนายสุรพันธ์) 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรด้วยแอสฟัลติกคอ
นกรีต บ้านหนองเม็ก หมู่
ที9่ ( จากสี่แยกบ้านนาง
บุญสินถึงสี่แยกศาลา
กลางบ้านหมู่บ้าน) 

271,400.00 270,000.00 0.00 1,400.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเม็ก หมู่
ที9่(จากลานมันถึงทาง
แยกนานายประดิษฐ์) 

132,700.00 132,000.00 132,000.00 700.00 

21.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงถนนดิน 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่10 
(จากนานางทองม้วนถึงนา
นายบุญทัน) 

85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 

22.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายนานิคม-
หนองหว้าเอน (จากบ้าน
นานิคม ต.ด่านช้าง ถึง
บ้านหนองเม็ก) 

996,200.00 952,000.00 952,000.00 44,200.00 



23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

- โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

47,700.00 47,650.00 47,650.00 50.00 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดทำเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 
และการจัดทำและติดตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000.00 3,430.00 3,430.00 16,570.00 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการ จัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ 

15,000.00 4,850.00 4,850.00 10,150.00 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการ จัดกิจกรรมวัน
ท้องถิ่นไทย 

10,000.00 9,900.00 9,900.00 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรปุผลการดำเนนิงาน ป ี2565 
อบต.ดา่นชา้ง บวัใหญ ่จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร ์

แผนการดำเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนมุัตงิบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 81 141,033,200.00 15 2,123,900.00 7 2,053,000.00 5 1,385,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน 4 235,000.00 - -     

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 6,511,200.00 25 2,726,100.00 15 1,957,082.00 15 1,921,082.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3 575,000.00 1 47,700.00 1 47,650.00 1 47,650.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

13 1,091,000.00 8 98,400.00 3 18,180.00 3 18,180.00 

รวม 153 149,445,400.00 49 4,996,100.00 26 4,075,912.00 24 3,371,912.00 
 

ช. ผลการดำเนนิงาน 
     อบต.ด่านช้าง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ                                                          
และภาคเอกชนในพ้ืนที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ขอ้มลูผลการดำเนนิการ เชน่ แผนภูม ิตาราง กราฟเปรยีบเทยีบ รปูถ่าย ผลการสำรวจความคดิเห็นของประชาชน หรอื ขอ้มลูผลการดำเนินงานด้านอืน่ ๆ  
 
 



 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ตำแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอร์มอืถอื email 

นายฐกลพัชร์ ศิริศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 044-975021 - - 

นายคาร มณีสิงห์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 044-975021 - - 

นางคำพอง จังหวะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 044-975021 - - 

นางสุดารัตน์ สิงห์สอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
หมู่ที่ 4 บ้านสระไผ่ 

044-975021 - - 

นายชุมพล พิศนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
หมู่ที่ 6 บ้านตะคร้อเก่า 

044-975021 - - 

นายสุริยา เกวียนนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
หมู่ที่ 10 บ้านโคกสะอาด 

044-975021 - - 

นายสมศักดิ์ ถาพิลา ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 10 บ้านโคกสะอาด 044-975021 - - 

นายสัว กุลอุปฮาด ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 4 บ้านสระไผ่ 044-975021 - - 

นายบัวเรียน สุโพธิ ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก 044-975021 - - 

นายพล ปิ่นกลาง ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด 

044-975021 - - 

นายทิวากร มีระหันนอก ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
โคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) 

044-975021 - - 

นางนงนุช มีระหันนอก ผู้แทนภาคราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน
หนองเม็ก 

044-975021 - - 



นางมุฑิตา ธรรมสุนา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
เม็ก 

044-975021 - - 

จ่าสิบเอกลอย พิศนอก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
แวง 

044-975021 - - 

นางวาสนา พัฒโก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อ 044-975021 - - 

นางหนูแดง ภวารศรี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านโคก
สะอาด 

044-975021 - - 

นายสุวรรณ ใสสะรัง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านรกฟ้า 044-975021 - - 

นายชานน ไกรกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 044-975021 - - 

นายชานน ไกรกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

044-975021 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชือ่ ตำแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอร์มอืถอื email 

นางทิพวรรณ ปิ่นกลาง ผู้แทนหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลโคกสะอาด 

044-975021 - - 

นายสมหวัง พลราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
หมู่ที่ 2 บ้านตะคร้อ 

044-975021 - - 

นายยุทธการ ทรงศิลป์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพด็ 

044-975021 - - 

นางนิลัดดา นาดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
หมู่ที่ 1 บ้านดอนหัน 

044-975021 - - 



นางสมร ดีสวน ผู้ทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 5 บ้านนานิคม 044-975021 - - 

นางบัวไล เพียรแก้ว ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
เม็ก 

044-975021 - - 

นายสุชาติ ปานาลาด ผู้แทนหน่วยงานครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาด 044-975021 - - 

นายชานน ไกรกลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 044-975021 - - 

นางบุญช่วย ไชยบุรี ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง 

044-975021 - - 

นายธงศักดิ์ เพียรแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก (ด้าน
การตลาดผลิตผลทางการเกษตร) 

044-975021 - - 

นายสวาสดิ์ พลราช ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 9 บ้านหนองเม็ก (ด้านการ
ผลิตสัตว์เพ่ือการค้า) 

044-975021 - - 

นายณภัทร ภูธนกฤตเมธาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 044-975021 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทำแผนพฒันาทอ้งถิน่  

ชือ่ ตำแหนง่ เบอรโ์ทรศัพท ์ เบอร์มอืถอื email 

นางอรวรรณ ไชยนรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 044-975021 - - 

นางบุญช่วย ไชยบุรี ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านช้าง 

044-975021 - - 

นายโกมุทร์ ชุ่มกลาง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

044-975021 - - 

นายจัตวัฒน์ ฐานเจริญ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง 

044-975021 - - 



นางภลินี ทับสีแก้ว ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านช้าง 

044-975021 - - 

นายคำภู พลราช ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 9 บ้านหนอง
เม็ก 

044-975021 - - 

นางสุวรรณ์ อบมาลี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 11 บ้านรกฟ้า 044-975021 - - 

นางหนูพรวน เพ็งผาลา ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 10 บ้านโคก
สะอาด 

044-975021 - - 

นายชานน ไกรกลาง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 

044-975021 - - 

นายณภัทร ภูธนกฤตเมธาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 044-975021 - - 
 

     
    ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ                                                                 
อบต.ด่านช้าง ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 
 
 
                                                                         นายก อบต.ด่านช้าง  
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