
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน  
(1 ตลุาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

  
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 
     อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
                                              

   งานนโยบายและแผน      
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารสว่นต าบลด่านนอก 

               อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา    



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก โทร 0 4493 8820  
ที่ สป  344/2565 วันที่  20  เมษำยน  2565 
เรื่อง รำยงำนกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนฯ ในรอบ 6 เดือน (ระหว่ำง 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) 

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 1. เร่ืองเดิม 
 ตำมท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก ได้อนุมัติงบประมำณตำมข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ซึ่งแต่ละส่วนรำชกำรได้บรรจุโครงกำรต่ำง ๆ ไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนจริงท่ี
จะด ำเนินโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 และสำมำรถน ำแผนไปปฏิบัติได้ตำมท่ีก ำหนด โดยได้อนุมัติและ
ประกำศใช้ฯ เมื่อวันท่ี 11 มิถุนำยน 2562 นั้น 

 2. ข้อเท็จจริง 
 งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน ได้ด ำเนินกำรอนุมัติงบประมำณในระบบ e-Plan และตรวจสอบs
ห่วงเวลำท่ีก ำหนดไว้ในแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ 2565 เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นประจ ำป ีในระบบ e-Plan โดยมีโครงกำรต่ำง ๆ และงบประมำณท่ีได้รับกำรอนุมัติ ดังนี ้
 2.1 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ.2565 รวม  194 โครงกำร งบประมำณ 
76,928,710 อนุมัติงบประมำณ 23 โครงกำร งบประมำณ 3,291,600 บำท ก่อหนี้ผูกพันลงนำมสัญญำ จ ำนวน 
4 โครงกำร คิดเป็น ร้อยละ 17.39 ของโครงกำร งบประมำณ 1,167,500 บำท คิดเป็น ร้อยละ 35.47 ของ
งบประมำณ และเบิกจ่ำย 4 โครงกำร จ ำนวน 1,167,500 บำท รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ข้อมูล ณ 
วันท่ี 31 มีนำคม 2565 
 2.2 โครงกำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ.2565 ท่ีอนุมัติงบประมำณฯ ในปีพ.ศ. 
2565 รวมทั้งส้ิน 23 โครงกำร ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ น ำเข้ำข้อมูลลงในระบบ e-Plan 
เพื่อกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นประจ ำปีรำยละเอียดโครงกำรปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 

 3. ข้อเสนอ 
 เพื่อติดตำมและประเมินผลโครงกำรฯ และกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กำร 
เพื่อให้กำรบริหำรงำนกำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กำรน ำแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงไปปฏิบัติ และ
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงประจ ำปี พ.ศ.2565 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอกจึงขอรำยงำนผลกำรติดตำมใน
รอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2565 – มีนำคม 2565) ตำมเอกสำรท่ีแนบมำพร้อมนี้    

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

 
(ลงช่ือ)................................................... 

นำงกนกลักษณ์  แดขุนทด 
                                     หัวหน้ำส ำนักปลัด 

/ควำมเห็น... 
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ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………......………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….......……………………………………………. 
 
 

(ลงช่ือ)....................................................... 
(นำงสำววนิดำ  ถีสูงเนิน) 

รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 
 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………......………………….. 

 
                   (ลงช่ือ)..................................................เจ้ำหน้ำท่ีงบประมำณ 

(นำยส ำรำญ  พินิจ) 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก 

  ทรำบอนุมัติให้ด ำเนินกำรตำมเสนอ...............................................................................................  
  ควำมเห็นอื่น ๆ............................................................................................................................... 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
(นำยสุทิน  โสงขุนทด) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด่ำนนอก 



  หน้า 7  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ผลด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ  
บ้านน้อยหมู่ที่ 3 

ช่วงที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
พร้อมสายดับ จากบ้านนายปิ่น เยอสูงเนิน –
บ้านนางดาวลอย โขขุนทด ความยาว 120 
เมตร 
ช่วงที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
พร้อมสายดับ จากบ้านนางน่ิมนวล เดือนขุน
ทด – บ้านนางแย้ม แฝดโคกสูง ความยาว 
200 เมตร ช่วงที่ 3 ติดต้ังโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  
จากบ้ านนายสุ เทพ  คงเจริญ  – บ้ านนาง
สมมาตร รัตนพันธ์ 

90,000     - กองช่าง  

รวม 1 โครงการ  90,000        

 
 
 
 
 
  



  หน้า 8  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ผลด าเนิน 
การแล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานางปราณี  
ไปทางทิศตะวันตก –ฃนา
นายสม หมู่ที่ 1 บ้าน
ละเลิงพิมาน 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกก าหนด 

73,000     - กองช่าง  

2 โครงการปรับปรงุถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านละเลิงพิมาน  
หมู่ที่ 1 

ช่วงที่ 1 สายหน้าบ้านนายเสน่ห์ ดือขุนทด – 
บ้านนายจิตร เดิงขุนทดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 15 เมตร หนา ๐.๑๐ เมตรหรือพ้ืนที่
ปรับปรุงไม่น้อยกว่า60ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 สายหน้าบ้านนายค าหนัก ดีขุนทด – 
บ้านนายสุนทร กองสูงเนิน กว้าง 4.00 
เมตรยาว 40 เมตรหนา ๐.๑๐ เมตรหรือ
พ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า160ตารางเมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอกก าหนด 

81,000     - กองช่าง  

 
 

  



  หน้า 9  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ผลด าเนิน 
การแล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการปรับปรงุถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหน้าบ้านนาย
ณรงคศ์ักด์ิ -ถนนลาดยาง สาย
ละเลิงพิมาน –กุดม่วง บ้าน
ละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 

กว้าง 5.00 เมตรยาว 100 เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตรหรือพ้ืนที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 
500ตารางเมตรตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด 

185,000     - กองช่าง  

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู
แบบมีฝาปิด จากบ้านนางอุ่น 
ด าขุนทด – ละเลิงเกลือ 
บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 

รางระบายน้ า กว้าง ๐.๓๕ เมตรลึก 0.50 
เมตรยาว ๒๓2 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกก าหนด 

481,000     - กองช่าง  

5 
 
 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายจากหมู่บ้านไปทางทิศ
เหนือ – ป่าเจียบ 
กลาง บ้านน้อย หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 
ลูกบาศก์เมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด 

341,000     - กองช่าง  

 
 
  



  หน้า 10  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ผลด าเนิน 
การแล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

6 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายกลางบ้าน  
จากบ้านนางมูล – บ้าน
นายธนัตถ์ วิกสันเทียะ 
บ้านด่านนอก  หมู่ที่ 4 

โดยวางท่อระบายน้ า คสล.อัดแรง มอก.
ชั้นสาม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30ม. 
พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 345 เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอกก าหนด 

405,000     - กองช่าง  

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายเจือ  
ดู่สันเทียะ – นานายทอง 
ช านาญพุดซา 
บ้านมะขามน้อย 
หมู่ที่ 5 
 

กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า360.00ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกก าหนด 

292,.000     - กองช่าง  

 
 
 
 
  



  หน้า 11  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

8 โครงการก่อสร้างถนน
ดินยกระดับเสริมหิน
คลุก บ้านด่านนอก 
หมู่ที่ 4 

ช่วงที่ 1 สายสระท่าม่วง–สระละเลงิยายเมือง ถม
ดินถนนกว้าง4.00 เมตรยาว360.00 เมตรสูง
เฉลี่ย 0.50เมตรหรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า
720.00 ลูกบาศก์เมตรลงหินคลุกกว้าง4.00 
เมตรยาว360.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า216.00 ลูกบาศก์
เมตร ช่วงที่ 2 แยกจากช่วงที่ 1 ถมดินถนนกว้าง
4.00 เมตรยาว40.00 เมตรสูงเฉลี่ย 0.50เมตร
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า80.00 ลูกบาศก์
เมตร ลงหินคลุกกว้าง4.00 เมตรยาว40.00 เมตร
หนา 0.15เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
24.00 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด 

367,000     - กองช่าง  

 
 
 
 

  



  หน้า 12  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายยัง ศรี
ศักดา – ไร่นางต่ืม เดือย
ขุนทด บ้านมะขามน้อย 
หมู่ที่ 5 
 

กว้าง 3.00 เมตรยาว 2๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
90.00ลูกบาศก์เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอกก าหนด 

73,000     - กองช่าง  

10 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ศาลตาปู่ บ้านด่านเหนือ  
หมู่ที่ 7 
 
 

กว้าง ๔.00  เมตร  ยาว ๑๘๐ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตรหรือพ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
720ตารางเมตรตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด 

397,000     - กองช่าง  

 
 
 
 
  



  หน้า 13  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

11 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
รอบบริเวณสระตะวันตก 
รอบบริเวณสระตะวันตก 
บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 

จุดที่ 1 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน ความกว้างช่วงทิศเหนือ1.80 เมตร  
ช่วงกลางกว้าง 2.50 เมตรและ ช่วงทิศใต้กว้าง ๒.3๐ 
เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า55ตารางเมตร 
จุดที่ 2 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน ความกว้าง 2.00เมตร ยาว 3๕ 
เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า70
ตารางเมตร 
จุดที่ 3 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านข้างศาลา
ประชาคมหมู่บ้านความกว้าง 3.00เมตรยาว 6.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า18
ตารางเมตร 
 

365,000     - กองช่าง  

 
  



  หน้า 14  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

11 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ 
รอบบริเวณสระตะวันตก 
(ต่อ) 
 

จุดที่ 4 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 2.50เมตร ยาว 140 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
350ตารางเมตร พร้อมติดต้ังรั้วลวด
หนาม รอบสระตะวันตกตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด            

        

รวม 12 โครงการ  3,060,000        

 
 
 
  



  หน้า 15  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบล
ด่านนอก พ้ืนที่ในเขตต าบล
ด่านนอก 
 

อบรม ฝึกอาชีพ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให ้
เกิดรายได้และการจ้างงาน 

30,000     - ส านักปลัด  

รวม 1 โครงการ  30,000 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  หน้า 16  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ จุดบริการ
ประชาชนหน้า 
รพ.สต.ด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ 

15,000     10,186 ส านักปลัด  

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ จุด
บริการประชาชนหน้า 
รพ.สต.ด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ 

15,000     9,076 ส านักปลัด  

3 โครงการวันอาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน บริเวณศูนย์ส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนต าบล 
ด่านนอก 

-อบรมให้ความรู้กับสมาชิก อปพร.ในวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน-ค่าใช้จ่าย
การตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า
โครงการ 

40,000     22,350 ส านักปลัด  

 
 
  



  หน้า 17  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลด่านนอก  
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ 
เดือดร้อนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ าหนาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 
 

50,000     - ส านักปลัด  

รวม 4 โครงการ  120,000     41,612   
 
 
 
 
 
  



  หน้า 18  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 
 
 
 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติบริเวณศูนย์ส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนต าบลด่าน
นอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ โดยจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ 
ค่าเครื่องเสียง ค่าใชจ้่ายในการประกวด
หรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
ค่ามหรสพ การแสดง ค่าป้ายโครงการ ค่า
จัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ 

65,000 
 
 

    - กองการศึกษาฯ  

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 1. ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านด่านนอก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน)ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน
นอก (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ภาคเรียน 
อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน จ านวน 245 
วัน 

257,250 
 
 

    129,150 กองการศึกษาฯ  

 
  



  หน้า 19  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน  
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน)ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอก (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรายหัว) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 2 – 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท 

85,000 
 
 

    85,000 กองการศึกษาฯ  

 
 
 
 
 
 

 
  



  หน้า 20  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

4 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่าย
การบริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก (เงิน
อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: 
ศพด.) จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3– 
5 ปี อัตราคนละ 1,130 บาท/ปี 

31,640 
 
 

    - กองการศึกษาฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

5 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็ก
เล็ก อบต.ด่านนอก/พ้ืนที่ใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสมนาคุณวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าใชจ้่ายอื่น
ที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 

20,000     - กองการศึกษาฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ด่านนอก  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ละเลิงพิมาน  
3. โรงเรียนวัดบ้าน 
ด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 
4. โรงเรียนบ้านละเลิง
พิมาน 

- ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก ทั้ง 2 ศูนย์
จ านวน 260 วัน  
- ค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) 
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก 
(เสรีธรรมวิทยา)และโรงเรียนบ้านละเลิง
พิมาน จ านวน 260 วัน 

496,296     126,058.40 กองการศึกษาฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.2 แผนงานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

7 อุดหนุนส่วนราชการ
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 1. โรงเรียนวัด
บ้าน 
ด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) 
2. โรงเรียนบ้านละเลิง
พิมาน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) 
ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก 
(เสรีธรรมวิทยา)และโรงเรียนบ้านละเลิง
พิมาน อัตรามื้อละ 21 บาทต่อคน 
จ านวน  200 วัน 

877,800     441,000 กองการศึกษาฯ  

รวม 7 โครงการ  1,832,986     781,208.40   
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมาย
เหตุ ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนต าบลด่านนอก 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 
2. จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยง ตัวละ 30 บาท ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

36,000     - กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชน
ต าบลด่านนอก 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใชจ้่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ 

15,000     - กองสาธารณสุขฯ  

 
 
 



  หน้า 25  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1  
บ้านละเลิงพิมาน  
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านละเลิงพิมาน  
หมู่ที่ 1 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีงบประมาณ 8,500 บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสง่เสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุงสุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านมงบประมาณ 4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม  

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  

 
 
  



  หน้า 26  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 
บ้านละเลิงพิมาน 
(จ านวน 3 โครงการ)  (ต่อ) 

2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

     - กองสาธารณสุขฯ  

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านพระหัวบึง 
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านพระหัวบึง 
หมู่ที่ 2 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 8,500 บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  

 



  หน้า 27  
  

 
แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

4 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 
บ้านพระหัวบึง 
(จ านวน 3 โครงการ)(ต่อ) 

1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุงสุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมงบประมาณ 
4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม 
2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

        

 
 

  



  หน้า 28  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3  
บ้านน้อย 
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 3 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 8,500 บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุงสุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมงบประมาณ 
4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  

 
  



  หน้า 29  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

5 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 3  
บ้านน้อย  
(จ านวน 3 โครงการ)  (ต่อ) 

2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

        

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4  
บ้านด่านนอก 
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านด่านนอก 
หมู่ที่ 4 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 8,500 บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  

 



  หน้า 30  
  

 
แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

6 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 4  
บ้านด่านนอก 
(จ านวน 3 โครงการ)  
(ต่อ) 

1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุง
สุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ 4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้าน
ภัยมะเร็งเต้านม  
2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

        

 
  



  หน้า 31  
  

แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท) 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5  
บ้านมะขามน้อย 
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านมะขามน้อย  
หมู่ที่ 5 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 8,500 บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุงสุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมงบประมาณ 
4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

7 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 5  
บ้านมะขามน้อย  
(จ านวน 3 โครงการ)  
(ต่อ) 

2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

        

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6  
บ้านหัวบ่อ 
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านหัวบ่อ  หมู่ที่ 6 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีงบประมาณ 8,500 
บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

8 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 6  
บ้านหัวบ่อ 
(จ านวน 3 โครงการ)  (ต่อ) 

1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุง
สุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ 4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  
2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

      กองสาธารณสุขฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 
บ้านด่านเหนือ 
(จ านวน 3 โครงการ) 
บ้านด่านเหนือ  
หมู่ที่ 7 

1. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งบประมาณ 8,500 บาท 
1.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
1.2  มอบอาหารสาธิตในการบ ารุงสุขภาพ 
2. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมงบประมาณ 
4,200 บาท 
2.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม  

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข หมู่ที่ 7  
บ้านด่านเหนือ 
(จ านวน 3 โครงการ)  (ต่อ) 

2.2 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one 
งบประมาณ 7,300 บาท 
3.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number one 
3.2 สุ่มตรวจหาสารเสพติด 

        

10 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 
(อุดหนุนงานสาธารณสุขมูล
ฐาน) 
อสม.ต าบลด่านนอก 

1. เสนอแผนการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการ 
3. เพ่ืออุดหนุนให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่าน
นอก จ านวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 
7,500 บาท 

52,500     - กองสาธารณสุขฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
    3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

11 โครงการเฝ้าระวัง กักกัน
กลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) องค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านนอก 
อ าเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการเฝ้าระวัง กักกันกลุ่มเสี่ยงจากโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก อ าเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมนาคุณวิทยากร 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่า
ป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า 
โครงการ 

50,000     - กองสาธารณสุขฯ  

รวม 11 โครงการ  293,500        
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการของดีเมืองด่าน 
ต าบลด่านนอก/อ าเภอด่านขุน
ทด 

1. ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน
และกลุ่มอาชีพ 
2. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการของดีเมืองด่าน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดแสดงสินค้า OTOP 
ของต าบลด่านนอก และการ 
แสดงต่างๆ 

20,000     - ส านักปลัด  

2 โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาท างานช่วงปิด 
ภาคเรียน 
ต าบลด่านนอก 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
จ้างนักเรียนนักศึกษาท างานช่วงปิดภาค
เรียน 
2. จ้างงานนักเรียนในพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่
ส านักปลัด อบต. 

45,000     - ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง  (ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวและชุมชนต าบล
ด่านนอก) 
พ้ืนที่ในเขตต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  (ศูนย์
พัฒนาครอบครัวและชุมชนต าบลด่านนอก) 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
ส าหรับการจัดท าโครงการ 

10,000     - ส านักปลัด  

รวม 3 โครงการ  75,000        
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการบรรพชาสามเณร
หมู่ภาคฤดูร้อน 
วัดด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบรรพชา
สามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่ารับรอง ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
ป้ายโครงการ และค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

15,000     - กองการศึกษาฯ  

2 โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่
ประชาชนทั่วไป 
วัดละเลิงพิมาน  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาจริยธรรมแก่ประชาชน
ทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
รับรอง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ค่า
ป้ายโครงการและค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 

20,000     - กองการศึกษาฯ  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการจัดกิจกรรมในงาน
รัฐพิธีและงานพิธีส าคัญทาง
ศาสนา ในเขตพ้ืนที่ต าบล
ด่านนอก/ที่ว่าการอ าเภอ
ด่านขุนทด 

ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี งาน
พิธีส าคัญทางศาสนา งานรับเสด็จ งานพิธี
การต่าง ๆ งานกิจกรรมวันส าคัญของทาง
ราชการ งานสง่เสริมประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน การจัดนิทรรศการ การแสดง 
เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันปิยมหาราช วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

30,000      กองการศึกษาฯ  

รวม 3 โครงการ  65,000        
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.8 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

7,237,200     3,763,700 ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.8 แผนงานงบกลาง 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นโครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

1,327,200     693,400 ส านักปลัด  

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับ
สนับสนุนการสงเคราะห์  เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
อนุมัติจากผู้บริหาร ตามระเบียกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ข้อ 
16 และข้อ 17  

48,000     14,000 ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3.8 แผนงานงบกลาง 

 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

4 เงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่
ต าบลด่านนอก 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ต าบลด่านนอก เพ่ือ
ด าเนินงานต่าง ๆ และสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการ 

72,000     - ส านักปลัด  

รวม 4 โครงการ  8,684,400     4,471,100   
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4.3แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะ
และการก าจัดขยะอย่างถูก
วิธี  ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
ชุมชนต าบลด่านนอก 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
รณรงค์และสง่เสริมการคัดแยกขยะและ
การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 

30,000     - กองสาธารณสุขฯ  

รวม 1 โครงการ  30,000        
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.4แผนงานการเกษตร 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 
 

โครงการสง่เสริมการปลูก
และขยายพันธ์ุหญ้าแฝก
ตามโครงการอันเน่ือง 
มาจากพระราชด าร ิ
ป่าเจียบกลาง 

1. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการ
ส่งเสริมการปลูกและขยายพันธ์ุหญ้าแฝก  
2. จัดหาพันธ์ุหญ้าแฝก 
3. ด าเนินกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก 

20,000     - กองสาธารณสุขฯ  

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

ส ารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 10,000     - กองสาธารณสุขฯ  

รวม 2 โครงการ  30,000        
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของอบต.ด่านนอก  
พ้ืนที่ในเขตต าบล 
ด่านนอก 

เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของอบต.ด่านนอก ในการ
ให้บริการ และเพ่ือศึกษาปัญหา 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้รับบริการที่มี
ต่อการให้บริการของ อบต.ด่านนอก 
โดยจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เก็บ
รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล 
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล
การวิเคราะห์และจัดท ารูปเล่มรายงาน
ผลส ารวจ สง่มอบรายงานผลการ
ส ารวจฉบับสมบูรณ ์

25,000 
 

    - ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

2 โครงการจัดการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน ที่ท าการ กกต.
ประจ า  อบต.ด่านนอก 
 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการ
เลือกต้ังท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ด่านนอกตามท่ีกฎหมายก าหนด การ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชน การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัด
สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีการเลือกต้ัง 

200,000 
 

    134,608 ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

3 โครงการอบรมกฎหมาย
เก่ียวกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชน
ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
กฎหมายเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เช่น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และ
ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ 

20,000 
 

    - ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

4 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์
และต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรภาครัฐเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ 

20,000     - ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

5 โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
ในเขตจังหวัดนครราชสีมา/
นอกเขตจังหวัด
นครราชสีมา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง เป็นค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือส าหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใชจ้่ายในการ
ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดท าโครงการ 

150,000     - ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

6 รายจ่ายเก่ียวกับการ
รับรองและพิธีการ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่าน
นอก 

- การประชุมราชการภายในหน่วยงาน
ประจ าเดือน 
- การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับแต่งต้ังตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือค าสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
- การประชุมสภาท้องถ่ินหรือคณะกรรมการที่
สภาท้องถ่ินต้ังข้ึน 
- การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือบูรณาการ
จัดท าแผนชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย 
ระเบียบ หรือหนังสือสัง่การที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

45,000     7,690 ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

6 รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง
และพิธีการ(ต่อ) 

- การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ 
- การประชุมกรณีอื่นที่จ าเป็นในการปฏิบัติ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

7 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านนอก 
พ้ืนที่ในเขตต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก เช่น 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้และตกแต่ง
สถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ 

20,000     - ส านักปลัด  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

8 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ  

5,000     - กองคลงั  
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

9 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ในเขตพ้ืนที่ต าบลด่านนอก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดท า
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุส านักงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าจ้างเหมาบุคคลส ารวจ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 

30,000     - กองคลงั  

รวม 9 โครงการ  515,000     142,298   
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    5.3แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการ
เบิกจ่าย

งบประมาณ 
(บาท 

หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงสถานที่ท างานน่า
อยู่ น่าท างาน (5 ส.) 
อบต.ด่านนอก 

ด าเนินกิจกรรม 5ส ทุกวันพุธของเดือน ใน
แต่ละส่วนราชการทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 
 

1,000     - กองสาธารณสุขฯ  

รวม 1 โครงการ  1,000        
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แบบรายงานติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอกอ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 ) 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
5.4แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 

เกิดขึ้นจากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท 

หน่วย
ด าเนินการ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิกไม่
ด าเนินการ 

1 โครงการ อบต.เคลื่อนที่และ
คาราวานแก้จน 
ต าบลด่านนอก 

1. เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท า
โครงการ อบต.เคลื่อนที่และคาราวานแก้จน 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่ ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ 
2. จัดให้มีบริการต่างๆ ตามภารกิจอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
ประสานกับหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาให้บริการเก่ียวกับประชาชน ตลอดจน
การรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

10,000     - ส านักปลัด  

รวม 1 โครงการ  10,000        

 
 
 
 


