
ค ำน ำ 
 
 

                    ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดทิศทางการกระจายอ านาจและ
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างชัดเจน จึงท าให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งที่ท้องถิ่นต้องจัดท า
ด้วยความละเอียดรอบคอบ   
 

                    ดังนั้น แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเป็นแผนงานหนึ่งของ
ท้องถิ่นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด จัดท าเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้ระบุรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  
และตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจันอัด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และจะท าให้การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีความสะดวกมากขึ้นด้วย 
 

                    ส่วนส าคัญอีกประการหนึ่งของแนวทางการพัฒนาเพ่ือกระจายอ านาจและความเจริญให้
ท้องถิ่นนั้น ต้องอาศัยข้อมูลและความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่
ในการจัดท าแผนการด าเนินงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จัดท าขึ้นเป็นเครื่องมือ และแนวทางในการบริหารงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำรบัญ 
เนื้อเรื่อง                                                         หน้ำ 
 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
- บทน า                 1 



- วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน          1 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน         1 
- ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน          4 
 

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 
- บัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ          5-6 
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1             7 
ยุทธศาสตร์ที่ 2             8-11 
ยุทธศาสตร์ที่ 3             12-13 
ยุทธศาสตร์ที่ 4             14-27 
ยุทธศาสตร์ที่ 5             28-30 
ยุทธศาสตร์ที่ 6             31-32 
 
ภำคผนวก 
-  ค าสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
-  ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  ส่วนที่  11  
  

11..11  บทน าบทน า  
11..22  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน  
11..33  ขั้นตอนของการจดัท าแผนการด าเนินงานขั้นตอนของการจดัท าแผนการด าเนินงาน  
11..44  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงานประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน  

 
 



ส่วนที่ 1 
 

1.1  บทน า 
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได้จัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสามารถแก้ไขปัญหา
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด เป็นองค์กรมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการพัฒนาบริการสาธารณะ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิต สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม 
สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมุ่งเน้นให้ภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจพัฒนา แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อน เพื่อให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้ตรงความต้องการของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด 
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ
พัฒนาต่าง ๆ ที่จะด าเนินการปฏิบัติจริงให้เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายใน
ระดับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้ท้องถิ่นและประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนการด าเนนิงาน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 

2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
และแผนด าเนินการ ส าหรับแผนด าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ท าให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานและบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนด าเนินการ และจะ
ท าให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 

 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนด าเนินการ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 
 
 
 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน  ๆ          
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินการเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินการ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ประกาศ  
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 

 
 

จากขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนนิงานข้างตน้สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดงันี้ 
 
 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ / กิจกรรมที่จะมีการ
ด าเนินการจริงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเอง และโครงการ / กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจ
ตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่ และตรวจสอบจากแผนการด าเนินงานพัฒนาจังหวั ด / อ าเภอ หรือกิ่ง
อ าเภอแบบบูรณาการ 
 
ขั้นตอนที่  2  การจัดท าร่างแผนการด าเนนิงาน 

รวบรวมโครงการกิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 
 

พิจารณาร่าง ฯ  และเสนอต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอ่ืน 
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 คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาจัด
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน 
 ส่วนที่  1  บทน า 

1.1 บทน า 
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 

 ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
2.2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
 
 
 

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนการด าเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้
แผนการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
แผนการด าเนินงาน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เมืองพัทยา / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนต าบล
...............) ประจ าปงีบประมาณ เพ่ือปดิประกาศโดยเปดิเผยใหส้าธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
 
 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  
 
 
 
 

 ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้ ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วย
ราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม  
ฉบับที่ 1,2,3,4,....) 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงานจึงมีแนวทางการจัดท าดังนี้ 
 1.  เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ (Action  Plan)   
 2.  จัดท าหลังจากท่ีได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว 
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 3.  แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 
 4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  

1.4 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด สามารถด าเนินการพัฒนา
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถน าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติได้จริง เป็นรูปธรรมชัดเจน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. เกิดความประหยัดด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะได้วางแนวทาง
ปฏิบัติไว้แล้ว 
  4. สามารถจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ในการตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและประชาชนได้ตรงตามความต้องการและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  5. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในการมีส่วนร่วมคิด 
ร่วมสร้าง ร่วมตัดสินใจ ปรับปรุง และแก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไป 
  6. แบ่งงานความรับผิดชอบชัดเจน เกิดความคล่องตัว ลดความซ้ าซ้อนในหน่วยงาน 
  7. เกิดการประสานบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
  8. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที ่1 ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่1 การพัฒนาดา้นแหล่งน ้า
             1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุง
ระบบการผลิต
น้้าประปา หมู่ที ่2

ก่อสร้างอาคารระบบกรองน้้า
เพิม่เติม เพือ่ให้น้้ามีความสะอาด
เพียงพอ และปรับปรุงระบบส่ง
ก้าลังไฟฟ้าส้าหรับระบบผลิต
น้้าประปาโดยเฉพาะ พร้อมป้าย
โครงการจ้านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบประปาบาดาลขนาดเล็ก
ของกรมทรัพยากรน้้าก้าหนด)

   500,000 หมู่ที ่2 กองช่าง  
อบต.จันอัด

500,000   รวม  1  โครงการ

งบประมาณ

บัญชโีครงการ/กิจจกรรม/งบประมาณ
แผนด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต้าบลจันอัด  อ้าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ล้าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม   
   (ผลผลิต/งบประมาณ)

พื นที่
ด้าเนินการ

หน่วย
ด้าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

7



8



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนัเศรษฐกิจ
                             ที ่2  ยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่2 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
             2.1 แผนงานเคหะและชมุชน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากหน้าบ้านนายตู้ถึง
คลอง  หมู่ที ่1

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด)

     97,000 หมู่ที ่1 กองช่าง  
อบต.จันอัด

ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
 ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม   
   (ผลผลิต/งบประมาณ)

บัญชโีครงการ/กิจจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม   
   (ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561งบประมาณ

งบประมาณ

โครงการก่อสร้างถนน
 ค.ส.ล. สายรอบบ้าน
โนน หมู่ที ่2 บ้านจัน
อัด

    381,000 หมู่ที ่2 กองช่าง  
อบต.จันอัด

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ
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ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร (ตามแบบ อบต.ก าหนด) 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย

4 โครงการก่อสร้างถนน
 ค.ส.ล. สายบ้านนาย
บุญธรรม-บ้านนางแต๋ว
 หมู่ที ่4 บ้านโค้ง
กระชาย

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบ อบต.ก าหนด)

    195,000 หมู่ที ่4 กองช่าง  
อบต.จันอัด

5 โครงการก่อสร้างถนน
 ค.ส.ล. จากหัว
สะพานถึงบ้านนาย
สนั่น หมู่ที ่5 บ้าน
ด่านติง

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบ อบต. ก าหนด)

    250,000 หมู่ที ่5 กองช่าง  
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
 ค.ส.ล. สายสระวัด
จันอัด-สระประปาจัน
อัด หมู่ที ่2 บ้านจันอัด

3     405,000 หมู่ที ่2 กองช่าง  
อบต.จันอัด

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม   
   (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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ช่วงที ่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมไหล่ทาง ค.ส.ล. 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 55.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 1 ข้าง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด)

ช่วงที ่2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร พร้อมไหล่ทาง ค.ส.ล. 
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 230.00 
เมตร หนา 0.10 เมตร 1 ข้าง 
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

7 โครงการก่อสร้างท่อ
และรางระบายน  า ค.
ส.ล. จากถนน-หนอง
บ่อ หมู่ที ่6 บ้านดอน

ท่อ ค.ส.ล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 
รางระบายน  า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง
 0.40 เมตร ยาว 175.00 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบ อบต. ก าหนด)

    150,000 หมู่ที ่6 กองช่าง  
อบต.จันอัด

โครงการปรับปรุงผิว
ถนน ค.ส.ล. สายบ้าน
เหล่า-บ้านดอน หมู่ที ่
3 บ้านเหล่า

6     500,000 หมู่ที ่3 กองช่าง  
อบต.จันอัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม   
   (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเลียบคลอง
โตนด หมู่ที ่7 บ้านใหม่

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
1 ฝ่ังคลองโตนด พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด)

    132,000 หมู่ที ่7 กองช่าง  
อบต.จันอัด

9 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
จากบ้านนายประนอม
ถึงบ้านนายเอกชัย 
หมู่ที ่8 บ้านโค้งกระพี 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบ อบต. ก าหนด)

    281,000 หมู่ที ่8 กองช่าง  
อบต.จันอัด

10 โครงการปรับปรุง
แผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพือ่พัฒนาระบบแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที ่2 
การส ารวจภาคสนาม การจัดท า
 ผท.2,3,4,5,7,13 และ 17 ฯลฯ

    150,000 ต าบลจันอัด กองคลัง 
อบต.จันอัด

2,541,000 รวม  10  โครงการ

         2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

หน่วย
ด าเนินการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม   
   (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ
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13



14



15



ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1   พัฒนาปจัจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวโลก 

                                 และฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที ่3  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

3.ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ข้าวประจ าปี

ค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นใน
โครงการ

      10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของ
กิจกรรม      (ผลผลิต/

งบประมาณ)

งบประมาณ

บัญชโีครงการ/กิจจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของ
กิจกรรม      (ผลผลิต/

งบประมาณ)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นใน
โครงการ

      10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชนต าบล
จันอัด

ค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นใน
โครงการ

      20,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

40,000      

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

รวม  3  โครงการ

ล าดั
บที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของ
กิจกรรม      (ผลผลิต/

งบประมาณ)

งบประมาณ
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ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่3   พัฒนาศักยภาพการท่องเทีย่ว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพ้ืนที ่

                ที ่4 พัฒนาสังคมคุณภาพทีท่ัว่ถึงและยั่งยนืเพ่ือสู่การเปน็เมืองน่าอยู/่ ที่6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบา้นเมือง

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ที ่4  การพัฒนาด้านสังคม

         4.1 แผนงานการศึกษา

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.จันอัด

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่ายานพาหนะ ค่าของ
รางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็น
ในโครงการ

        50,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

บัญชโีครงการ/กิจจกรรม/งบประมาณ

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวดันครราชสีมาที2่  ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / ที่4 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ที่5 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ที ่7 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณีและกีฬา / ที่9 ยทุธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน 

งบประมาณ
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2 โครงการจดักจิกรรม
ส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าอาหาร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าของรางวัล 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

        20,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก ศพด. 
อบต.จนัอดั

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก ศพด. อบต.จนัอดั 
จ านวน 97 คน ๆ ละ 20 บาทต่อ
วัน เป็นเวลา 260 วัน (ขอ้มูล ณ 
วันที ่25 กรกฎาคม 2560)

       504,400 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

4 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา-ค่าจดัซ้ือวัสดุ
ส่ือการเรียนการสอนส าหรับ
เด็ก ศพด. อบต.จนัอดั

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ือวัสดุส่ือการ
เรียน การสอนส าหรับเด็ก ศพด. 
อบต.จนัอดั จ านวน 97 คน ๆ ละ 
1,700.- บาท (ขอ้มูล ณ วันที ่25 
กรกฎาคม 2560)

       164,900 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

15



เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับเด็ก ศพด. อบต.จนัอดั
 จ านวน 97 คน ๆ ละ 7.37 บาท
ต่อวัน เป็นเวลา 260 วัน

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนในเขต
พืน้ทีต่ าบลจนัอดั 3 โรงเรียน 
จ านวน 379 คน ๆ ละ 7.37 บาท
ต่อวัน เป็นเวลา 260 วัน (ขอ้มูล ณ
 วันที ่25 กรกฎาคม 2560)

6 อดุหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้กบัโรงเรียนใน
เขตต าบลจนัอดั

เพือ่จา่ยเป็นค่าจดัซ้ืออาหาร
กลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนใน
เขตพืน้ทีต่ าบลจนัอดั 3 โรงเรียน 
จ านวน 379 คน ๆ ละ 20 บาทต่อ
วัน เป็นเวลา 200 วัน (ขอ้มูล ณ 
วันที ่25 กรกฎาคม 2560)

    1,516,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         4.2 แผนงานการศาสนาวฒันธรรม และนันทนาการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ค่าอาหารเสริม (นม)5        912,500 อบต.จันอัด
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7 โครงการกฬีาเยาวชนต้านยา
เสพติด (จนัอดัเกมส์)

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้ง
เหมาจดัสถานที ่ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ ค่าของ
รางวัล ค่าถว้ยรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

       100,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

8 โครงการกฬีาหรรษาศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.จนัอดั

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้ง
เหมาจดัสถานที ่ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ ค่าของ
รางวัล ค่าถว้ยรางวัล ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        30,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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9 โครงการส่งนักกฬีาเขา้ร่วม
การแขง่ขนัระดับอ าเภอ

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าชุด
กฬีาส าหรับนักกฬีา ผู้ฝึกสอน และ
ผู้ควบคุมทีม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมส าหรับนักกฬีา ค่าวัสดุ
อปุกรณ์กฬีา และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        20,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

10 โครงการจดังานพธิี
บวงสรวงท่านท้าวสุรนารี
หรือคุณยา่โม

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้ง
เหมาจดัสถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
ใช้ด าเนินการ ค่าจดัท าบายศรีเพือ่
ใช้ส าหรับประกอบพธิีบวงสรวง ค่า
เคร่ืองเซ่นบวงสรวง และค่าใช้จา่ย
อื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

11 โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้ง
เหมาจดัสถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
ใช้ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ
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12 โครงการบรรพชาสามเณร
หมู่และอบรมเยาวชนภาค
ฤดูร้อน

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้ง
เหมาจดัสถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
ใช้ด าเนินการ ค่ามโหรีพร้อมหมอ
ท าขวัญนาคส าหรับวันท าพธิีการ
บวชเณร ค่าจา้งเหมาประกอบ
อาหารวันบรรพชา และภัตตาหาร
เช้า-เพล น้ าปาณะส าหรับเณร 
จ านวน 10 วัน และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

13 โครงการสืบสานประเพณี
ท้องถิ่น การเล้ียงศาลปูต่า
ประจ าหมู่บ้าน

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจา้ง
เหมาจดัสถานที ่ค่าวัสดุอปุกรณ์ที่
ใช้ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        12,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

14 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกบั
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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15 โครงการให้ความรู้และ
สาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบังาน
ประเพณีสงกรานต์

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด กอง
การศึกษา
อบต.จันอัด

         4.3 แผนงานสาธารณสุข
16 โครงการป้องกนัและควบคุม

โรคไขเ้ลือดออก
เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
แผ่นพบั ทรายอะเบท และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

        80,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

17 โครงการป้องกนัและควบคุม
โรคพษิสุนัขบ้า

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วัคซีน เขม้ขดียา และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        50,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         4.4 แผนงานงบกลาง

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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18 เงินสมทบกองทุน
หลักประกนัสุขภาพตาม
ความประสงค์ อบต.จนัอดั

 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพตามความประสงค์ อบต.
จนัอดั ในอตัราไม่น้อยกว่า 40% 
ของกองทุน

        85,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

19 ส ารองจา่ย ป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพือ่ใช้จา่ยกรณีฉกุเฉนิทีม่ีสาธารณ
ภัยเกดิขึ้น หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม เช่น เกดิภัยธรรมชาติ 
วาตภัยต่างๆ อทุภัย อคัคีภัย ภัย
แล้ว ภัยหนาว หรือภัยอื่นทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ได้

       500,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

20 เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ
ต าบลจนัอดัทีไ่ด้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
 814 คน จ านวน 12 เดือน

    6,538,800 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

21 เบีย้ยงัชีพผู้พกิาร เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผู้พกิาร
ต าบลจนัอดั จ านวน 12 เดือน

    1,430,400 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

22 เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์
ต าบลจนัอดั จ านวน 12 เดือน

        30,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

         4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

21



23 โครงการจดัท าแผนชุมชน
ต าบลจนัอดั

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

24 โครงการผู้หญิงยคุใหม่กบั
ภัยใกล้ตัว

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 โครงการวัยใสใส่ใจโรคเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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26 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

27 โครงการสตรีไทยห่วงใย
สุขภาพ

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

28 โครงการสูงวัยอิ่มบุญอิ่มใจ
ใกล้ธรรมะ

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ
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29 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชน 
(โตไปไม่โกง)

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

30 โครงการให้ความรู้ด้าน
กฎหมายผ่านเกมส์ The 
Choice (ทางรอดทางเลือก)

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        30,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

         4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
31 โครงการจดักจิกรรมเนื่องใน

โอกาสครบรอบ 100 ปี ธง
ชาติไทย

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าธง
ชาติ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ 
และค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็น
ในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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32 โครงการจดัต้ังจดุให้บริการ
ประชาชนในเทศกาลต่างๆ

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ 
ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

        40,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

33 โครงการรณรงค์สวมหมวก
นิรภัย

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

34 โครงการซ้อมแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

35 โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลจนัอดั

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        50,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ
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36 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัสาธารณภัยแก่
สถานศึกษา

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        10,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 โครงการวัคซีนเสริมเกาะ
เหล็กป้องกนัเด็กจมน้ า

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ ค่า
วิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

        30,000 อบต.จันอัด ส านักงาน
ปลัด   

อบต.จันอัด

12,354,000 

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม    
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

รวม  37  โครงการ
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมอืง
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที ่8  ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่5  การพัฒนาดา้นการบริหาร
     5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการ อบต.จันอัด 
พบประชาชน

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

        5,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าธง
ชาติและธงตราสัญลักษณ์ ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

       50,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

บัญชโีครงการ/กิจจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

       10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

4 โครงการฝึกอบรมเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าจา้งเหมา
บริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

     300,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

5 โครงการพัฒนา
บุคลากรของ อบต.จน
อัด

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืมค่าจา้งเหมา
บริการต่างๆ และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

     100,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

     รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ. 2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการเลือกต้ัง เพือ่จา่ยเป็นในการเลือกต้ังนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจนัอดั และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลจนัอดั ตามทีค่ณะกรรมการ
เลือกต้ังก าหนด กรณีครบวาระ ยบุ
สภา หรือกรณีแทนต าแหน่งทีว่่าง

     300,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

7 โครงการส่งเสริมความ
สามัคคีต าบลจันอัด

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอปุกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม และค่าใช้จา่ยอื่นที่
เกี่ยวขอ้งจ าเป็นในโครงการ

       10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

8 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ 
อบต.จันอัด

เพือ่จา่ยเป็นค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อปุกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม และ
ค่าใช้จา่ยอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งจ าเป็นใน
โครงการ

       10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

785,000    

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม      รายละเอียดของกิจกรรม      
(ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ พ้ืนที่
ด าเนินการ

รวม  8  โครงการ

พ.ศ. 2561
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5   พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และการบริหารจดัการน า้อย่างบูรณาการ

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวดันครราชสีมา  ที ่10  ยทุธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

6.ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที ่6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการขยะใน
ชุมชน

เพือ่จ่ายเป็นค่าป้ายโครง ค่า
วิทยากร ค่าอาหรว่างและ
เคร่ืองด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้
ด าเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องจ าเป็นในโครงการ

      20,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม    รายละเอียดของกิจกรรม  
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ

บัญชโีครงการ/กิจจกรรม/งบประมาณ
แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม    รายละเอียดของกิจกรรม  
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561งบประมาณ
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

     6.2 แผนงานการเกษตร
2 โครงการปลูกต้นไม้

เฉลิมพระเกียรติและ
ปรับปรุงดิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าป้ายโครง ค่า
อาหรว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ 
ค่าปุย๋ ค่าต้นไม้ และค่าใช้จ่าย
อื่นทีเ่กี่ยวข้องจ าเป็นใน
โครงการ

      10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

3 โครงการรักษ์น  า รักษ์ป่า
 รักษาแผ่นดิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าป้ายโครง ค่า
อาหรว่างและเคร่ืองด่ืม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ด าเนินการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นทีเ่กี่ยวข้อง
จ าเป็นในโครงการ

      10,000 อบต.จันอัด ส านัก  
งานปลัด  
อบต.จันอัด

40,000     

พ้ืนที่
ด าเนินการ

หน่วย
ด าเนินการ

รวม  3  โครงการ

ล าดบั
ที่

โครงการ/กิจกรรม    รายละเอียดของกิจกรรม  
  (ผลผลิต/งบประมาณ)

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนเงินงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1.61 500,000.00              3.08 กองช่าง
                     รวม 1 1.61 500,000.00             3.08 -
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 9 14.52 2,391,000.00 14.70 กองช่าง
  2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 1.61 150,000.00 0.92 กองคลัง
                     รวม 10 16.13 2,541,000.00           15.63 -
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 4.84 40,000.00                0.25 ส้านักงานปลัด
                     รวม 3 4.84 40,000.00               0.25 -
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
  4.1 แผนงานการศึกษา 6 9.68 3,167,800.00 19.48 กองการศึกษาฯ
  4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 14.52 212,000.00 1.30 กองการศึกษาฯ
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 2 3.23 130,000.00 0.80 ส้านักงานปลัด
  4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 12.90 100,000.00 0.62 ส้านักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทัง้หมด

จ านวนเงินงบประมาณ ร้อยละของงบประมาณ หน่วยด าเนินการ

  4.5 แผนงานงบกลาง 5 8.06 8,584,200.00            52.79 ส้านักงานปลัด

แผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลจันอัด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

5



  4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 11.29 160,000.00              0.98 ส้านักงานปลัด
รวม 37 59.68 12,354,000.00         75.98 -

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
  5.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 8 12.90 785,000.00 4.83 ส้านักงานปลัด/   กองคลัง

รวม 8 12.90              785,000.00 4.83 -

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
  6.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.61 20,000.00 0.12 ส้านักงานปลัด
  6.2 แผนงานการเกษตร 2 3.23 20,000.00 0.12 ส้านักงานปลัด
                     รวม 3 4.84 40,000.00               0.25 -
                     รวมทัง้สิ้น 62 100.00 16,260,000.00         100.00
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