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ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 
๑.๑  บทน า 

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ขององค์การบริหารส่วนต าบล          
กระโทก  ได้จัดท าขึ้นภายหลังจากที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนสามปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ซึ่งแผนการด าเนินงานจะแสดงถึงเป้าหมาย   
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม/งบประมาณและระยะเวลาที่ ชัดเจน  แสดงถึงการด าเนินงาน
จริงและเป็นแผนที่ได้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่           
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก 

ดังนั้น  แผนการด าเนินงานจึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น               
เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ท าให้แนวทางในการด าเนินงาน
ประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ
และจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน 

พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
  2. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อให้มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอื่น   
  4. เพ่ือควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อสะดวกในการติดตามประเมินผล  

๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่ วนท้องถิ่ น  พ .ศ .๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ  ๒๖)  ได้ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจั ดท า                    
แผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน  โครงการ พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ           
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดร่างแผนการด าเนินงาน  เสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ 
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศอย่างน้อยสามสิบวัน 
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จากข้ันตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ  
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๔  ระยะเวลาการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ .ศ .๒๕๔๘ (หมวด  ๕  ข้ อ  ๒๗ )  แผนการด า เนิ น งานให้ จั ดท า ให้ เ ส ร็ จภาย ใน เดื อนธั นวาคม                      
ของปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณด าเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/
โครงการจากหน่วยราชการกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่           
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

รวบรวมแผนงาน/โครงการ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หนว่ยงานอื่น 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 
และปิดประกาศภายใน ๑๕ วันนับแต่วันประกาศ 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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๑.๕  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ    

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  ประจ าปีงบประมาณนั้นๆ 
2. ท าให้เกิดการประสานงานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานอ่ืน  
3. ท าให้แนวทางในการด าเนินงานชัดเจนมากข้ึนและบรรลุเป้าหมายตรงตามวัตถุประสงค์ 
4. ท าให้การควบคุมการด าเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5. ท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานมีความสะดวก สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้น 
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ส่วนที่   2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  

แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

1) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 
1.1   แนวทางการพัฒนา   รายได้จากการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนากีฬา  เพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
1.2   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1.3   แนวทางการพัฒนา   ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
๑.๔   แนวทางการพัฒนา   พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
๑.๕   แนวทางการพัฒนา   เพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ /การประชาสัมพันธ์ 
แหล่งท่องเที่ยว 
๑.๖   แนวทางการพัฒนา   ผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

2 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

2.22 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

9๐,๐๐๐ 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

1.52 
 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 

ส่วนการศึกษาฯ 
 
- 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

๑.๗   แนวทางการพัฒนา   สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว / ศูนย์ประสาน 
การท่องเที่ยว 
 

- - - - - 

รวม ๒ 2.22 9๐,๐๐๐ 1.52  

๒) ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
๒.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 
 
 
๒.๒   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและ
บุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๓   แนวทางการพัฒนา   เทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง 
 
๒.๔   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค 
ประชาชน 

 
9 
 
 
 
- 
 

3 
 

4 
 

 
10.00 

 
 
 
- 
 

3.33 
 

4.44 

 
333,000 

 
 
 
- 
 

๓1๐,๐๐๐ 
 

80,๐๐๐ 

 
5.61 

 
 
 
- 
 

5.22 
 

1.35 
 

 
ส านักปลัด/ 
กองคลัง/ 
ส่วนโยธา/ 

ส่วนการศึกษาฯ 
- 
 

ส านักปลัด/ 
กองคลัง 

ส านักปลัด 
 

รวม 16 17.78 723,000 12.18  

๓) ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ 
ยากจน  
๓.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน/ตลาดเพ่ือการ
พาณิชย์ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
 
- 

 

 
 
- 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

๓.๒   แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๓.๓   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ 
ร้านค้าชุมชน 
๓.๔   แนวทางการพัฒนา   สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
๓.๕   แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๖   แนวทางการพัฒนา   คุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
๓.๗   แนวทางการพัฒนา   การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้า
ชุมชน 
๓.๘   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
๓.๙   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมโรงสีชุมชน 

1 
1 
 
- 
1 
- 
- 
 
- 
- 

1.11 
1.11 

 
- 

1.11 
- 
- 
 
- 
- 

2๐,๐๐๐ 
20,000 

 
- 

10,000 
- 
- 
 
- 
- 

๐.34 
0.34 

 
- 

0.17 
- 
- 
 
- 
- 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

 
- 

ส านักปลัด 
- 
- 
 
- 
- 

รวม 3 3.33 50,๐๐๐ 0.84  
๔) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้
เกิดสมดุลอย่างยั่งยืน 
๔.1   แนวทางการพัฒนา   การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและ
ชุมชน 
๔.๒   แนวทางการพัฒนา   การก าจัดมูลฝอยรวมงบประมาณและสิ่งปฏิกูลรวม
งบประมาณและ การจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 
๔.๓   แนวทางการพัฒนา   การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและ
ท้องถิ่น 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

๔.๔   แนวทางการพัฒนา   การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๕   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่น
รักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
๔.๖   แนวทางการพัฒนา   การปลุกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่น 
มีความรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆ ในท้องถิ่นไป
ทดแทนพลังงาน 
๔.๗   แนวทางการพัฒนา   การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดก 
ทางธรรมชาติ ทั้งระดับชาติและสากล 

1 
 

๑ 
 
- 
 
 
- 
 

1.11 
 

1.11 
 
- 
 
 
- 
 

30,000 
 

1๐,๐๐๐ 
 
- 
 
 
- 
 

0.51 
 

๐.17 
 
- 
 
 
- 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
- 
 
 
- 

รวม 2 2.22 4๐,๐๐๐ ๐.67  
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.1   แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และ 
ทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
๕.๒   แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
๕.๓   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๕.๔   แนวทางการพัฒนา   การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
๕.๕   แนวทางการพัฒนา   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๕.๖   แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

 
6 
 

3 
- 
 
- 
- 
9 

 
6.67 

 
3.33 

- 
 
- 
- 

10.00 

 
489,0๐๐ 

 
290,000 

- 
 
- 
- 

1,265,000 

 
8.24 

 
4.89 

- 
 
- 
- 

21.31 

 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 

 
- 
- 
- 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

๕.๗   แนวทางการพัฒนา   การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด - - - - - 
รวม 18 20.00 ๒,044,000 34.43  

๖) ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
๖.1   แนวทางการพัฒนา   การจัดการศึกษา 
   ๖.๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการ
กับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๖.๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและ 
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๖.๑.๓ ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และยกวิทยฐานะ 
ให้สูงขึ้น 
   ๖.๑.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหาร โดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐาน 
   ๖.๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๒   แนวทางการพัฒนา   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๖.๓   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬา
แห่งชาติ และการส่งเสริมสนับสนุนกีฬานานาชาติ 

 
 
 

5 
 

8 
 
- 
 
- 
 
- 
 

๑7 
 
 

1 

 
 
 

5.56 
 

8.89 
 
- 
 
- 
 
- 
 

18.89 
 
 

1.11 
 

 
 
 

352,๐๐๐ 
 

1,258,0๐๐ 
 
- 
 
- 
 
- 
 

624,50๐ 
 
 

8๐,๐๐๐ 

 
 
 

5.93 
 

21.19 
 
- 
 
- 
 
- 
 

10.52 
 
 

1.35 

 
 
 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

ส านักปลัด/ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
ส่วนการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

๖.๔   แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 
๖.๕   แนวทางการพัฒนา   สาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพ
ประชาชน 
๖.๖   แนวทางการพัฒนา   การป้องกัน การแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 
๖.๗   แนวทางการพัฒนา   การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๖.๘   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

8 
 

5 
 
 

1 
 

1 
 

1 

8.89 
 

5.56 
 
 

1.11 
 

1.11 
 

1.11 

267,๐๐๐ 
 

245,๐๐๐ 
 
 

3๐,๐๐๐ 
 

18,000 
 

50,๐๐๐ 

4.50 
 

4.13 
 
 

0.51 
 

0.30 
 

0.84 

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
 

ส่วนการศึกษาฯ 
 

ส านักปลัด 
 

รวม 47 52.22 ๒,924,50๐ 49.26  
๗) ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
๗.1   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย 
ท านบ กั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระพัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า และการกระจายการใช้
ประโยชน์ 
๗.๒   แนวทางการพัฒนา   การก่อสร้างระบบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
๗.๓   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาลุ่มน้ า 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
- 

รวม - - - - - 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จ านวน 
งบประมาณ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 
หน่วยด าเนินการ 

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
๘.1   แนวทางการพัฒนา   ระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต/ผลผลิต 
ด้านเกษตรอินทรีย์ 
๘.๒   แนวทางการพัฒนา   การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
๘.๓   แนวทางการพัฒนา   การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
๘.๔   แนวทางการพัฒนา   การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกร 
มีความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
 

 
๒ 
 
- 
- 
- 
 

 
2.22 

 
- 
- 
- 

 
65,๐๐๐ 

 
- 
- 
- 
 

 
1.09 

 
- 
- 
- 
 
 

 
ส านักปลัด 

 
- 
- 
- 
 
 

รวม 2 2.22 65,๐๐๐ 1.09  
รวมทั้งสิ้น 90 ๑๐๐ 5,936,500 ๑๐๐  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕9 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก    อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
 
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 
1.๕   แนวทางการพัฒนา   การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพิ่มมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจดังานอนุรักษ์และ
เผยแพร่ปรางค์พะโค  
(น่ังกินเข่า – เล่าหนหลัง –  
สู่วิถีคนกระโทก) 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน   
- จัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่
ปรางค์พะโค  (น่ังกินเข่า–
เล่าหนหลัง– 
สู่วิถีคนกระโทก) 
 

8๐,๐๐๐ ปรางค ์
พะโค 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
2 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์

ปรางค์พะโค 
จ้างเหมาจดัท าป้าย
ประชาสมัพันธ์ปรางค์พะโค 
 

10,000 ปรางค ์
พะโค 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
๒.1   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการจดัหาครุภณัฑ์ส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ของอบต.กระโทก 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
ครุภณัฑ์ของอบต.กระโทก 
- จัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 
2 เครื่องๆละ 2,200 บาท 
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 
ระบบดิจติอล จ านวน 1 
เครื่องๆละ 10,000 บาท 
- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง ๆ
ละ 7,600 บาท 
- จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้ๆ ละ  
8,400 บาท 
-จัดซื้อเครื่องกรองน้ า จ านวน 
1 เครื่อง ๆละ 20,000 บาท 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์
ตั้งโต๊ะส าหรบังานประมวลผล 
แบบท่ี 2 จ านวน 2 เครื่องๆ
ละ 30,000 บาท 

 
 

4,4๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 
 

7,600 
 
 
 

8,400 
 
 

20,000 
 

60,000 

 
 

อบต. 
กระโทก 

 
 

ส านักปลดั 
  

ส านักปลดั 
 
 

กองคลัง 
 
 
 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 
ส่วน

การศึกษาฯ 
กองช่าง 
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๒.1   แนวทางการพัฒนา   การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการจัดงานพิธี  รัฐพิธีต่างๆ 

ประจ าปีของอ าเภอโชคชัย 
อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
โชคชัย 

๑3,๐๐๐  ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
โชคชัย 

ส านักปลดั 

            
3 โครงการจัดงานฉลองสมโภชน์

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอ าเภอ 
โชคชัย 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
โชคชัย 

๒๐,๐๐๐ ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
โชคชัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
4 โครงการศูนย์รวมข้อมลู 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
หรือจัดจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ  
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
ศูนย์รวมข้อมลูอปท.ฯ 

๑5,๐๐๐ ศูนย์รวม
ข้อมูล
องค์กร
ปกครอง

ส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

            
5 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 

ของประชาชน 
จ้างสถาบันหรือหน่วยงาน
ภายนอกส ารวจประเมิน 
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้มารบับริการ 

15,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
6 โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพันธ์

การจัดเก็บภาษ ี
จ้างเหมาจดัท าป้ายประชา 
สัมพันธ์การจดัเก็บภาษ ี

50,000 อบต. 
กระโทก 

กองคลัง 
            

7 โครงการจดัตั้งองค์ความรูภ้ายใน
อบต.กระโทก 

จัดตั้งองค์ความรูภ้ายใน 
อบต.กระโทก 

20,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
            

8 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
เอนกประสงค์ 

โดยปรบัปรุงสนามกีฬา 
เอนกประสงค์ 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

100,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการก่อสร้างที่พักส าหรับ 
ผู้มาตดิต่อราชการ 

โดยก่อสร้างที่พักส าหรับ 
ผู้มาตดิต่อราชการ 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

100,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
 
๒.๓   แนวทางการพัฒนา   เทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของ
อบต.ให้แกผู่้บรหิารท้องถิ่น 
สมาชิก และพนักงานส่วน 
ต าบลกระโทก 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานฯ 
 

๒0๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
   

            
๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนท่ีภาษี

และทะเบยีนทรัพยส์ิน 
 

จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

5๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

กองคลัง 

            
๓ โครงการเพิม่พูนความรู้ให้กับ 

พนักงาน ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดอบรมเพิม่พูนความรู้
ให้กับพนักงานด้านคุณธรรม 
และจริยธรรม 

๓๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
   

            
4 โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

ของอบต.กระโทก 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมงานวันท้องถิ่น
ไทยของอบต.กระโทก 
 

30,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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๒.๔   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

ของอบต.กระโทก 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปและการเลือกตั้ง 
แทนต าแหน่งว่าง 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
  

            
๒ โครงการอบต.เคลื่อนที่เวที

ประชาคม ร่วมคิด ร่วมท า  
ร่วมแก้ไขปญัหาชุมชน 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
/ต าบล จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
  

            
๓ โครงการฝึกอบรมประชาธิปไตย

ส าหรับเยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมประชาธิปไตย
ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 
 

อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
  

            
๔ โครงการฝึกอบรมผู้แทนชุมชน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมผู้แทนชุมชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 
 

อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
  

            
 
 
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
๓.๒   แนวทางการพัฒนา   การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการฝึกอบรมให้ความรู ้
ด้านการสหกรณ ์
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมให้ความรู ้
ด้านการสหกรณ ์

๒๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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๓.3   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

อาชีพทอสื่อและจักสาน 
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมอาชีพทอสื่อและ 
จักสาน 

20,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
 
๓.5   แนวทางการพัฒนา   เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ดนตรีพื้นบ้าน 
 

-จัดกิจกรรมการเล่นดนตรี
พื้นบ้านให้แก่เด็ก เยาวชน 
ในพื้นที่ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 

10,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
 
 
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
๔.4   แนวทางการพัฒนา   การจัดการการบ ารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์คืน
ชีวิตและความสดใสให้ลุ่มน้ ามูล 
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมส่งเสรมิกลุ่ม
อนุรักษ์คืนชีวิตและความ 
สดใสใหลุ้่มน้ ามูล 

3๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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๔.๕   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

 
-จัดกิจกรรมปลูกต้นไม ้
ในเขตพื้นทีอ่บต.กระโทก 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 

1๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๕.๑   แนวทางการพัฒนา   การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการเสรมิถนนคสล. (หมู่ที่ 5) 
บ้านพะโค  จากศาลาหมู่บ้าน 
ถึงจุดเดิม  บรเิวณถนนหน้าบา้น 
น.ส.กานดา 

กว้าง 5 ม.  ยาว 30 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

99,0๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
2 โครงการเสรมิถนนคสล. (หมู่ที่ 5) 

บ้านพะโค  (บริเวณหน้าบ้าน 
นายอรุณ) 

กว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก 
ก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

60,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   
1 ฝั่ง หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์เงิน  
(ซอยโพธ์ิเงิน 5) 

กว้าง 0.30 ม. ยาว 94 ม.  
พร้อมวางท่อ 0.30 ม.  
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

230,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
4 โครงการวางท่อระบายน้ า 

(หมู่ที่ 9) บ้านโบสถ์   
(บริเวณหนา้บ้านนางสมใจ) 

วางท่อคสล.  ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 ม.  
จ านวน 14 ท่อน ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

30,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
5 โครงการวางท่อระบายน้ าและ

บ าบัดน้ าเน่าเสีย (หมู่ที่ 9)  
บ้านโบสถ ์

วางท่อคสล. ขนาด เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.00 ม.  
จ านวน 3 จุดๆละ 5 ท่อน 
ตามแบบ อบต.กระโทก
ก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

60,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
6 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.  

หมู่ที่ 13 บ้านคลองท่าแร่  
(ซอยหัวสะพานวัดโบสถ์)  
โดยปูแอสฟลัท์ติกส าเรจ็รูป 

มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า   
112 ตร.ม. ตามแบบ อบต. 
กระโทกก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

10,000 อบต. 
กระโทก 

 

ส่วนโยธา 
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๕.2   แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการถมดิน (หมู่ที่ 8)  

บ้านชะอม  (บริเวณคลองติดหน้า 
บ้านนางตุ๋ย) 

กว้าง 7 ม. ยาว 53 ม.  
ลึก 2.30 ม. ตามแบบ 
อบต.กระโทกก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

170,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
2 โครงการถมดินไหล่ทาง  

(หมู่ที่ 13) บ้านคลองท่าแร่   
ซอยหัวสะพาน 

ช่วงที่ 1 กว้าง 1.10 ม.  
ยาว 29 ม.หนาเฉลี่ย 0.50ม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.20 ม. 
ยาว 28 ม.หนาเฉลี่ย 0.50ม.
ตามแบบอบต.กระโทก 
ก าหนด 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

20,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
3 โครงการจดัซื้อและติดตั้งเครื่อง

ออกก าลังกาย  (หมู่ที่ 9)  
บ้านโบสถ ์

จัดซื้อและติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน 4 ชุด 

100,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
 
๕.6   แนวทางการพัฒนา   การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกกระสังข์   
บริเวณถนนเลียบคลอง
ชลประทาน (สะพานด า)  
จ านวน 10 โคม พร้อมสายดับ 

ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  
จ านวน 10 โคม 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

50,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  หมู่ที่ 2  บ้านหนองคล้า  
(ซอยบ้านนายค า) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง  210  เมตร 
 
 

110,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
3 โครงการขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค  หมู่ที่ 2  บ้านหนองคล้า  
(ซอยบ้านนางลับ) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง  250  เมตร 
 

135,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
4 โครงการขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค  หมู่ที่ 3  บ้านดอนใหญ่  
(ซอยรอบสระหนองคล้า) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง  155  เมตร 
 
 

85,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
5 โครงการขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค  หมู่ที่ 3  บ้านดอนใหญ ่
(ซอยบ้านนายอัด) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง  63  เมตร 
 

50,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
6 โครงการขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค  หมู่ที่ 5  บ้านพะโค 
(ซอยบ้านนายอ่อน) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทาง  70  เมตร 
 
 

40,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  หมู่ที่ 10  บ้านใหม ่
จ านวน 5 ซอย  1.ซอยร่มเย็น  
2.ซอยทุ่งเจรญิ  3.ซอยประปา 
4.ซอยแสนสุข   5.ซอยหลัง
โรงเรียนบ้านดอน (ต่อจากเดิม) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
1.ซอยรม่เย็น ยาว 130 ม. 
2.ซอยทุ่งเจรญิยาว 175 ม. 
3.ซอยประปา ยาว 520 ม. 
4.ซอยแสนสุข ยาว 110 ม.  
5.ซอยหลังโรงเรียนบ้านดอน 
(ต่อจากเดิม) ยาว 50 ม. 

550,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
8 โครงการขยายเขตประปา 

ส่วนภูมภิาค  หมู่ที่ 11   
บ้านปรางค์พะโค (ซอยผู้ช่วยชู) 
 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทางยาว 300 เมตร 

160,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 

            
9 โครงการขยายเขตประปาส่วน

ภูมิภาค  หมู่ที่ 11  
บ้านปรางค์พะโค  
(ซอยนายประสิทธ์ิ) 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
การประปาส่วนภมูิภาค 
อ าเภอโชคชัย เพื่อด าเนินการ 
ระยะทางยาว 155 เมตร 

85,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วนโยธา 
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๖. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๖.๑   แนวทางการพัฒนา   การจัดการศึกษา 
๖.๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการจดัหาหนังสือพิมพ/์
วารสารให้ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้าน 

จัดหาหนังสือพิมพ์และ 
วารสารต่างๆ ให้ท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
(หมู่ 2,5,8,9) 
 

๒๕,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
๒ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา

ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
 

จ้างนักเรียน/นักศึกษา
ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน 

4๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
3 โครงการเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการและศลิปะและปัจฉมิ
นิเทศเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมเผยแพรผ่ลงาน
ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

20,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

210,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 
 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย 

การบริหารสถานศึกษา 
-เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)) 
 

อุดหนุนส าหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  
(ค่าจัดการเรียนการสอน  
(รายหัว)) 
 

57,800 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 
 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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๖.๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

ของนักเรียน 
อุดหนุนงบประมาณการ
จัดการแข่งขันกีฬานักเรยีน 
ช้ันอนุบาล ๑ ถึง ช้ันประถม
ปีท่ี ๖  โรงเรียนวดัพะโค, 
โรงเรียนบ้านดอน 
 

๒๐,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดพะโค, 
โรงเรียน
บ้านดอน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
๒ โครงการอาหารกลางวัน 

ของนักเรียน 
อุดหนุนงบประมาณ 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน  
ช้ันอนุบาล ๑ ถึงช้ันประถม 
ปีท่ี ๖ โรงเรยีนวัดพะโค,
โรงเรียนบ้านดอนและ 
 
 

428,0๐๐ โรงเรียน 
วัดพะโค, 
โรงเรียน
บ้านดอน  

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
๓ โครงการจดักิจกรรมเข้าค่าย 

พักแรมของนักเรียน 
อุดหนุนงบประมาณการ 
จัดกิจกรรมเดินทางไกล 
อยูค่่ายพักแรม  และ
โรงเรียนวดัพะโค, 
โรงเรียนบ้านดอน   
 

๒๐,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดพะโค, 
โรงเรียน
บ้านดอน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
๔ โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

นอกสถานท่ีของเด็กและเยาวชน 
อุดหนุนงบประมาณ 
การจัดกิจกรรมการ 
ทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้
นอกสถานท่ี ฯ นักเรียนช้ัน  
ป.๑-ป.๖  โรงเรียนวดัพะโค, 
โรงเรียนบ้านดอน   
 
 

๓๐,๐๐๐ โรงเรียน 
วัดพะโค, 
โรงเรียน
บ้านดอน 

ส่วน 
การศึกษาฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กระโทก   
 

10,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
6 โครงการสนับสนุนงบประมาณ 

ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน 
ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน  
ให้แก่ โรงเรียนวัดพะโค 
โรเรียนบ้านดอน และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 
 

300,00๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก, 
โรงเรียน 
วัดพะโค, 
โรงเรียน
บ้านดอน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
7 โครงการจดัซื้อเครื่องกรองน้ าของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทก 
จัดซื้อเครื่องกรองน้ า  
จ านวน 1 เครื่อง 

200,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 
 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
กระโทก 

-ขยายห้องเรียน 
-ติดตั้งฉากพลาสติกกั้นห้อง 
-ซ่อมแซมอ่างล้างหน้า/ 
แปรงฟัน 
-ซ่อมแซมหลังคา 
-เทคอนกรีตด้านหลัง 
ตามแบบแปลนท่ีอบต. 
กระโทกก าหนด 
 

250,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            



แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9  |  หน้า   25  
 

๖.๒   แนวทางการพัฒนา   การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ 
ของชาติ 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมวันส าคญั 
ของชาติ 

10,000 อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
2 โครงการหนูน้อยฟันสวย 

และสุขภาพด ี
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวย
สุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก  

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
3 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

5,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
อบต. 

กระโทก 

ส่วน 
การศึกษาฯ 

            
4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้

นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก  

๒๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
5 โครงการผลติสื่อการเรยีนการสอน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. 
กระโทก 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมผลิตสื่อการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กอบต.กระโทก 
 

3,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการจดักิจกรรมวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมวันส าคญั 
ทางพระพุทธศาสนา 
 

5,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
7 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพ

ผู้ป่วยโรคเอดส ์
จ่ายเงินสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์
 

๖,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
8 โครงการจดังานสืบสานประเพณี

สงกรานต ์
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมงานประเพณี
สงกรานต์   

80,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
9 โครงการจดังานผูสู้งอายุและ 

วันครอบครัว 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรม วันผู้สูงอาย ุ
และวันครอบครัว 
 

5๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
10 โครงการมอบผ้าหม่กันหนาว 

ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร ้
ในเขตอบต.กระโทก 

-จัดซื้อ/จัดหาผ้าห่มกันหนาว
ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ยากไร้ในเขตอบต.กระโทก 
 

8๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
11 โครงการก่อสร้างบ้านคนจน ก่อสร้างบ้านคนจนให้กับ

ครอบครัว ผูย้ากไร้ในเขตอบต.
กระโทก จ านวน 1 หลัง 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 
 

๑๐๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการจดังานประเพณ ี
วันข้ึนปีใหม่ 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมประเพณ ี
วันข้ึนปีใหม่ 

2๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
13 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
 

๗๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
14 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

และศึกษาดูงานผู้สูงอายุในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและท านุบ ารุง
ศาสนา 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานให้แก่ผู้สูงอาย ุ
ในเขตอบต.กระโทก 

70,5๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
15 โครงการปรับสภาพแวดล้อม 

ที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ 
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่ให้กับคนพิการ 
-ด าเนินการก่อหนีผู้กพัน 
-ด าเนินการตามสัญญา 
-ลงทะเบียนทรัพยส์ิน 

30,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
16 โครงการจดังานวันลอยกระทง -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ในการด าเนินงาน 
-จัดงานวันลอยกระทง 

50,0๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
17 โครงการเพิม่ทักษะการพูดคุย 

ของพ่อแม่/ผู้ปกครองกับลูก 
และวัยรุ่นที่อาศัยในครอบครัว   
เรื่อง  การส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ ์ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา 
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น   
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะ 
การพูดคุยของพ่อแม่/
ผู้ปกครอง 

20,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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๖.๓   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติและการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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

กระโทก 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 

8๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
 
๖.๔   แนวทางการพัฒนา   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันข้ึนปีใหม่  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 

๒2,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันสงกรานต์  

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมการป้องกัน 
และลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต ์

๒2,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
3 โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือ 

สาธารณภัยเบื้องต้นให้แก่
ประชาชน 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือและระงับอัคคภีัย
เบื้องต้นให้แก่ประชาชน 

30,000 อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันออกพรรษา 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 
 

3,000 อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
วันลอยกระทง 
 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 
 

10,000 อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
6 โครงการจดัซื้อกระจกโค้งโพลี 

พร้อมเสาเหล็กและอุปกรณ ์
-จัดซื้อกระจกโค้งโพลีพร้อม 
เสาเหล็กและอุปกรณ ์
-ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ 
ในต าบลกระโทก 

100,000 อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
7 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม

อาชีพให้กับอปพร.อบต.กระโทก 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพให้กับอปพร. 
อบต.กระโทก 

30,000 อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
8 โครงการฝึกอบรมอปพร. -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ในการด าเนินงาน 
-จัดฝึกอบรมอปพร. 
อบต.กระโทก 
 

50,000 อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
 
๖.๕   แนวทางการพัฒนา   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพประชาชน และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคตดิต่อท่ีมียุงเป็นพาหนะ 
น าโรค 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-ด าเนินการฉดีพ่นหมอกควัน
ป้องกันยุง 
 

4๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 
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ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการอบรมเสริมสรา้งศักยภาพ
และศึกษาดูงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ของอบต.กระโทก 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-อบรมและศึกษาดูงาน 
อาสาสมัครสาธารณสุข 
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ของอบต.กระโทก 
 

7๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

 ส านักปลัด 

            
3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-ด าเนินการฉดีวัคซีน 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

4๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
4 โครงการอบต.กระโทกสะอาด  

น่าอยู่  น่ามอง  น่าท างาน 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมท าความ 
สะอาดตามหลัก 5 ส   
ด้านในและบริเวณ 
โดยรอบส านักงาน 
อบต.กระโทก 
 

20,000 อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
5 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน

ประจ าหมู่บ้าน 
อุดหนุนงบประมานให้กับ
ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน
ประจ าหมู่บ้าน   
จ านวน 10 หมู่บ้าน 

75,000 ศูนย์
สาธารณสุข

มูลฐาน
ประจ า
หมู่บ้าน  

 

ส านักปลดั 
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๖.๖   แนวทางการพัฒนา   การป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
ล าดับ 

ที ่
โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 

โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ สถานที ่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 

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 โครงการอบรมเยาวชน 

ต้านยาเสพติด 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดอบรมเยาวชนในพื้นที่
ต าบลกระโทก 
 

3๐,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
 
๖.7   แนวทางการพัฒนา   การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตส านึกด้าน คุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการฝึกอบรมศลีธรรม 
คุณธรรม จรยิธรรม 

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
 

18,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

            
 
๖.๘   แนวทางการพัฒนา   การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
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 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา อุดหนุนโครงการประเพณ ี
แห่เทียนพรรษาใหแ้ก่ 
วัดโบสถ์คงคาล้อม 
 

๕๐,๐๐๐ วัดโบสถ ์
คงคาล้อม 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
๘.๑   แนวทางการพัฒนา   ระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านการเกษตรอินทรีย์ 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดของ 
โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ สถานที ่
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ โครงการเกษตรปลอดสารสร้าง
งานสร้างรายได ้

-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-จัดกิจกรรมเกษตรปลอด
สารสร้างงานสร้างรายได ้
 

15,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
๒ โครงการจดัตั้งกลุม่ผลิตปุ๋ย

อินทรีย์ชีวภาพต าบลกระโทก 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
ในการด าเนินงาน 
-ฝึกอาชีพด้านเกษตรและ
ด้านปศุสตัว์ให้กับกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรม 
 

50,๐๐๐ อบต. 
กระโทก 

ส านักปลดั 

            
 


