
 

 
ติดตามแผนด าเนินงาน รอบ 6 เดือน 

1. ยุทธศาสตรด้์านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนเคหะและชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
 

การด าเนินงานรอบ 6 
เดือน 

๑ โครงการปรบัปรุงถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  
หมู่ที ่1 ต าบลตาลเอน 
(บา้นนายประสทิธิ)์ 

ปรบัปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 438 เมตร 
หรอืมปีรมิาณคอนกรตีเสรมิเหลก็
ไม่น้อยกว่า 1,314 ตารางเมตร ลง
ลูกรงัไหล่ทางตามสภาพ 
 

850,000 หมู่ที ่1 
ต าบลตาลเอน 

กองช่าง อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

 

2 โครงการปรบัปรุงถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
หมู่ที ่1 ต าบลบางเพลงิ 
บา้นตาจวิ (ลาดยาง) 

ปรบัปรุงถนน คสล. โดยการปผูวิ
จราจรแอสฟัล 
ตกิคอนกรตี กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
798.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรอืมปีรมิาณผวิจราจรแอสฟัล
สตกิคอนกรตีไม่น้อยกว่า 
3,192.00 ตารางเมตร 
 

1,915,200 หมู่ที ่1 
ต าบลบางเพลงิ 

กองช่าง อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

 

 
 
 
 



 

 
 
1. ยุทธศาสตรด้์านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ➢  แผนเคหะและชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

3 โครงการปรบัปรุงถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ 
หมู่ที ่1 ต าบลบา้นขลอ้ 
– หมู่ที ่1 ต าบลตาล
เอน ขา้งโรงส ี(ลาด
ยาง) 
 

ปรบัปรุงถนน คสล. โดยการ 
ปผูวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 318.00 
เมตร หนา 0.05 เมตรหรอืมี
ปรมิาณผวิจราจรแอสฟัลตกิคอน 
กรตีไม่น้อยกว่า 954.00 ตาราง
เมตร 
 

572,400 หมู่ที ่1 
ต าบลตาลเอน 

กองช่าง อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

 

4 โครงการปรบัปรุงถนน
คอนกรตีเสรมิเหลก็  
หมู่ที ่4 บา้นบางกุ่ม 
(ลาดยาง) 

ปรบัปรุงถนน คสล. โดยการ 
ปผูวิจราจรแอสฟัลตกิคอนกรตี 
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 245.00 
เมตร 
หนา 0.05 เมตรหรอืมปีรมิาณผวิ
จราจรแอสฟัล 
ตกิคอนกรตีไม่น้อยกว่า 735.00 
ตารางเมตร 
 

441,000 หมู่ที ่4 
ต าบลบา้นขลอ้ 

กองช่าง อยู่ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

 

 



 

 
2. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

๑ โครงการชุมชนสะอาด 
หน้าบา้น น่ามอง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ชุมชนสะอาด หน้าบา้น น่ามอง 
 

50,000 ในพืน้ที ่ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
ยงัไม่แลว้
เสรจ็ 

 

2 โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการพฒันากลุ่ม
อาชพี 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสง่เสรมิการพฒันากลุ่ม
อาชพี 
 

50,000 ในพืน้ที ่ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

3 โครงการสง่เสรมิการ
คดัแยกขยะทีต่น้ทาง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
สง่เสรมิการคดัแยกขยะทีต่้นทาง 
 

50,000 ในพืน้ที ่ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

4 โครงการสง่เสรมิ
คุณภาพชวีติและ
พฒันาศกัยภาพ
ผูส้งูอายุ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
สง่เสรมิคุณภาพชวีติและพฒันา
ศกัยภาพผูส้งูอายุ 
 

50,000 ในพืน้ที ่ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 
 
 



 

 
2. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมพฒันาอาชีพ 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ล าดบัท่ี โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

5 โครงการอบรมและ
ศกึษาดงูานเพือ่
เสรมิสรา้งและพฒันา
ศกัยภาพผูส้งูอายุให้
พึง่ตนเองได ้
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อบรมและศกึษาดงูานเพือ่
เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ
ผูส้งูอายุใหพ้ึง่ตนเองได้ 
 

150,000 ในพืน้ที ่ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

6 โครงการอบรมสง่เสรมิ
การท าน ้าหมกัชวีภาพ
และสารสกดัสมุนไพร
ไล่แมลง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อบรมสง่เสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพและสารสกดัสมุนไพรไล่
แมลง 
 

20,000 ในพืน้ที ่ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. ยุทธศาสตรด้์านการบริหารจดัการและการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอัม 
   ➢  แผนงานการเกษตร 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการ รกัน ้า รกัป่า 
รกัษาแผ่นดนิ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ 
รกัน ้า รกัป่า รกัษาแผ่นดนิ 
 

20,000 ในเขตพืน้ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

2 โครงการ ก าจดัวชัพชื 
ผกัตบชวา คนื คลอง
สวย น ้าใส คนไทยมี
ความสุข 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ก าจดัวชัพชื ผกัตบชวา คนื คลอง
สวย น ้าใส คนไทยมคีวามสุข และ
สง่เสรมิใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ มสีว่น 
ร่วมในการดแูลอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูสภาพ
แหล่งน ้า คคูลองทีเ่สือ่มโทรม และ
ปลูกจติส านึกในการรกัษา
สิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 

50,000 ในเขตพืน้ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

 

 

   ➢  แผนงานการเกษตร 

 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

3 โครงการปรบัภูมทิศัน์
บรเิวณพืน้ทีต่ าบล 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ปรบัภูมทิศัน์ บรเิวณพืน้ทีต่ าบล 
บรเิวณหน้าทีท่ าการ อบต. 

50,000 ในเขตพืน้ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

14,200 



 

 
บรเิวณหน้าทีท่ าการ 
อบต. 

 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

30,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

18,680 

2 โครงการป้องกนัและ
ลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

30,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

3 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) 
 

100,000 สถานที่
ฝึกอบรม 
 อปพร. 

ส านกัปลดั   

4 โครงการรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหา 
ยาเสพตดิ 

จดัอบรมใหค้วามรู ้เกีย่วกบัรณรงค์
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพือ่จะไดไ้ม่ไป
เกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ 
 

40,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

7 โครงการซกัซอ้มแผน
ป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ซกัซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 

30,000  ในพืน้ที ่ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 
หรอืทีก่ าหนด
ในโครงการ 

ส านกัปลดั   

 

4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานการศึกษา 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการแขง่ขนักฬีา
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

จดังานแขง่ขนักฬีา ใหก้บัเดก็เลก็ 
ไดม้สีว่นร่วมในการแขง่ขนักฬีา 
เกดิทกัษะในการรูแ้พรู้ช้นะรูอ้ภยั
จากเกมสก์ฬีา 
 

20,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

11,220 

 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานการศึกษา 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

2 โครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาต ิ

จดังานใหก้บัเดก็ๆ ไดร้่วมเขา้
กจิกรรม เล่นเกมสแ์ขง่ขนัต่างๆ 
เพือ่กลุ่มเป้าหมายจะไดม้สีว่นร่วม
ในการละเล่น ในกจิกรรมต่างๆ 
 

100,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

66,500 

3 โครงการสง่เสรมิการ
เรยีนรูน้อกสถานที ่

จดัโครงการสง่เสรมิการเรยีนรูน้อก
สถานที ่

20,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

 

ส านกัปลดั   

4 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบรหิาร
สถานศกึษา (อาหาร
กลางวนั)  

จดัจา้งท าอาหารกลางวนัใหก้บั
สถานศกึษา ในพืน้ที ่ของ  
อบต.บา้นขลอ้  จ านวน 78 คน 
ระยะเวลา 245 วนั คนละ 20 บาท 
 
 

382,200 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

179,580 

 
 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานการศึกษา 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

5 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบรหิาร
สถานศกึษา ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ของ
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล 
บา้นขลอ้ 
 

เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนิน
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บรหิารสถานศกึษา ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล
บา้นขลอ้ 

88,140 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

5 โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร
สถานศกึษา (ค่าจดัการ
เรยีนการสอน) 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการบรหิาร
การศกึษา (ค่าจดัการเรยีนการ
สอน)ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใน
ความรบัผดิชอบขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบา้นขลอ้ จ านวน 
78 คน 
อตัราจดัสรรคนละ 1,700 บาท 
 
 

132,600 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานการศึกษา 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

 
7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) จดัซือ้ อาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัเดก็ 

อนุบาล 1-3 และเดก็ ป.1-ป.6 
ใหก้บั สพฐ. ในพืน้ที.่ 
 

904,448 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 
 

ส านกัปลดั อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

403,455.20 

8 อุดหนุนอาหารกลางวนั
ใหแ้ก่โรงเรยีนสงักดั
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ) จ านวน 4 
โรงเรยีน 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนใหแ้ก่
โรงเรยีนในเขต อบต.บา้นขลอ้ เป็น
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจดัหา
อาหารกลางวนัใหเ้ดก็ ไดร้บัอาหาร
กลางวนัอย่างทัว่ถงึและเป็นการ 
สง่เสรมิร่างกายใหเ้จรญิเตบิโตตาม
เกณฑ ์
 
 

1,576,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

742,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการรกัษ์สุขภาพ
และอาหารปลอดภยัใส่
ใจสุขภาพ 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
รกัสุขภาพและอาหารปลอดภยัใส่
ใจสุขภาพ 
 

30,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

2 โครงการสตัวป์ลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรค
พษิสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ์
พลเอกหญงิ พลเรอืเอก
หญงิ พลอากาศเอก
หญงิ สมเดจ็พระเจา้
น้องนางเธอ เจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมาร ีกรมพระ
ศรสีวางควฒัน 
วรขตัตยิราชนาร ี
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
สตัวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จาก
โรคพษิสุนขับา้ 

100,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานสาธารณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

3 สนบัสนุนงบประมาณ
โครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณประโยชน์
ใหก้บัหมู่บา้น ในเขต
พืน้ทีอ่งคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลบา้นขลอ้ 
 

เพือ่สนบัสนุนงบประมาณโครงการ
พระราชด ารดิา้นสาธารณประโยชน์
ใหก้บัหมู่บา้น 

220,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการสงเคราะห์
ผูส้งูอายุ ผูย้ากไรแ้ละ
ผูด้อ้ยโอกาส 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
สงเคราะหผ์ูส้งูอายุ ผูย้ากไรแ้ละ
ผูด้อ้ยโอกาส 
 
 

30,000 เขตพืน้ที่
รบัผดิชอบของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการชุมชนสะอาด 
หน้าบา้น น่ามอง 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ชุมชนสะอาด หน้าบา้น น่ามอง 

50,000 ในพืน้ที,่นอก
พืน้ที ่ 

อบต.บา้นขลอ้ 
 

ส านกัปลดั อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

2 โครงการฝึกอบรม
สง่เสรมิการพฒันา 
กลุ่มอาชพี 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ฝึกอบรมสง่เสรมิการพฒันากลุ่ม
อาชพี 

50,000 ในพืน้ที,่นอก
พืน้ที ่ 

อบต.บา้นขลอ้ 
 

ส านกัปลดั   

3 โครงการสง่เสรมิการ
คดัแยกขยะทีต่น้ทาง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
สง่เสรมิการคดัแยกขยะทีต่้นทาง 

50,000 ในพืน้ที,่นอก
พืน้ที ่ 

อบต.บา้นขลอ้ 
 

ส านกัปลดั   

4 โครงการสง่เสรมิ
คุณภาพชวีติและ
พฒันาศกัยภาพ
ผูส้งูอายุ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
สง่เสรมิคุณภาพชวีติและพฒันา
ศกัยภาพผูส้งูอายุ 

50,000 ในพืน้ที,่นอก
พืน้ที ่ 

อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

5 โครงการอบรมและ
ศกึษาดงูานเพือ่
เสรมิสรา้งและพฒันา
ศกัยภาพผูส้งูอายุให้
พึง่ตนเองได ้
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อบรมและศกึษาดงูานเพือ่
เสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพ
ผูส้งูอายุใหพ้ึง่ตนเองได้ 

150,000 ในพืน้ที,่นอก
พืน้ที ่ 

อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

6 โครงการอบรมสง่เสรมิ
การท าน ้าหมกัชวีภาพ
และสารสกดัสมุนไพร 
ไล่แมลง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ 
อบรมสง่เสรมิการท าน ้าหมกั
ชวีภาพและสารสกดัสมุนไพร 
ไล่แมลง 
 

20,000 ในพืน้ที,่นอก
พืน้ที ่ 

อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการแขง่ขนักฬีา
ตา้นยาเสพตดิ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
แขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ 

100,000 ในเขตพืน้ที่
ของ อบต.บา้น
ขลอ้ 

ส านกัปลดั   

2 โครงการจดังานสบืสาน
วฒันธรรมประเพณีวนั
สงกรานต ์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จดังานสบืสานวฒันธรรมประเพณี
วนัสงกรานตแ์ละวนัผูส้งูอายุ 
 

100,000 ในเขตพืน้ที่
ของ อบต.บา้น
ขลอ้ 

ส านกัปลดั   

3 โครงการสบืสาน
วฒันธรรมประเพณีทาง
พระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวนัเขา้พรรษา 
 

จดังาน ตามวนัส าคญัทางศาสนา 
เพือ่ปลูกฝังประเพณี วฒันธรรม 
คงไวใ้หแ้ก่คนรุ่นหลงั 

30,000 ในเขตพืน้ที่
ของ อบต.บา้น
ขลอ้ 

ส านกัปลดั   

4 อุดหนุนจดังานยอยศ
ยิง่ฟ้าอยุธยามรดกโลก
และงานกาชาด 
 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอุดหนุนจดังานยอ
ยศยิง่ฟ้าอยุธยามรดกโลกและงาน
กาชาด 
 

40,000 อุดหนุนให้
จงัหวดัพระ
นคร 
ศรอียุธยา 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

40,000 

 
 
 



 

 
4. ยุทธศาสตรด้์านการส่งเสริมคณุภาพชีวิตการศึกษา วฒันธรรมจารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
   ➢ แผนงานงบกลาง 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

 
1 จ่ายเงนิสงเคราะหเ์บีย้

ยงัชพีผูส้งูอายุ 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงั
ชพีผูส้งูอายุในเขตพืน้ที ่อบต.บา้น
ขลอ้ 
 

6,738,000 ในเขตพืน้ที่
ของ อบต.บา้น
ขลอ้ 

ส านกัปลดั อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4,717,300 

2 จ่ายเงนิสงเคราะหเ์บีย้
ยงัชพีคนพกิาร 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงั
ชพีคนพกิารในเขตพืน้ที ่อบต.บา้น
ขลอ้ 
 

1,459,200 ในเขตพืน้ที่
ของ อบต.บา้น
ขลอ้ 

ส านกัปลดั อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

943,200 

3 จ่ายเงนิสงเคราะหเ์บีย้
ยงัชพีผูป่้วยเอดส์ 
 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสงเคราะหเ์บีย้ยงั
ชพีผูป่้วยเอดส์ 
 

6,000 ในเขตพืน้ที่
ของ อบต.บา้น
ขลอ้ 

ส านกัปลดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. ยุทธศาสตรด้์านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีและการบริการ  
   ➢ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

1 โครงการจดัการ
เลอืกตัง้ผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่และสมาชกิสภา
ทอ้งถิน่กรณีครบวาระ
หรอืกรณีแทนต าแหน่ง
ทีว่่าง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการ
จดัการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารทอ้งถิน่และ
สมาชกิสภาทอ้งถิน่กรณีครบวาระ
หรอืกรณีแทนต าแหน่งทีว่่าง 

300,000 ในพืน้ที ่ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 
หรอืทีก่ าหนด
ในโครงการ 

ส านกัปลดั   

2 โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศกึษาดงูานเพือ่
พฒันาศกัยภาพ
บุคลากรของผูบ้รหิาร 
สมาชกิสภาฯ พนกังาน
สว่นต าบล พนกังาน
จา้ง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายนตาม
โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดู
งานเพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากร
ของผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนกังานสว่นต าบล พนกังานจา้ง 
 

100,000 ตามสถานที่
ต่างๆ ที่

โครงการไป
ฝึกอบรมและ
ทศันศกึษา 
ดงูาน 

ส านกัปลดั   



 

 
6. ยุทธศาสตรด้์านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีและการบริการ  
   ➢ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

3 โครงการอบรม
คุณธรรม จรยิธรรม แก่
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
และพนกังานสว่น
ต าบลขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบา้นข
ลอ้ 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จรยิธรรม แก่
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ และ
พนกังานสว่นต าบลขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบา้นขลอ้ 
 

20,000 ในพืน้ที ่ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 
หรอืทีก่ าหนด
ในโครงการ 

ส านกัปลดั   

4 โครงการออกหน่วย
บรกิารประชาชน 
เคลื่อนที ่

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
ออกหน่วยบรกิารประชาชน 
เคลื่อนที ่
 

20,000 ในพืน้ที ่ที ่
อบต.บา้นขลอ้ 
หรอืทีก่ าหนด
ในโครงการ 

 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

19,950 

 
 
 
 
 



 

 
6. ยุทธศาสตรด้์านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีและการบริการ  
   ➢ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

5 โครงการอุดหนุน
องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลโพธิส์ามตน้ ตาม
โครงการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
ปฏบิตักิารร่วมในการ
ช่วยเหลอืประชาชน 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
การด าเนินงานศูนยก์ารปฏบิตักิาร
ร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบั
อ าเภอ 
 

30,000 อุดหนุนให้
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลโพธิ ์

สามตน้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

30,000 

6 โครงการจดัประชุม
ประชาคมหรอืทบทวน
เพือ่จดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-
2565) 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ
จดัประชุมประชาคมหรอืทบทวน
เพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
 (พ.ศ.2561-2565) 
 

5,000 พืน้ทีใ่นเขต
การดแูล ของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

ส านกัปลดั ด าเนินการ
แลว้ 

700 

 

 
 
 



 

 
6. ยุทธศาสตรด้์านการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดีและการบริการ  
   ➢ แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของกิจกรรม 
ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานท่ี 
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 

 
การด าเนินงานรอบ 6 

เดือน 
 

7 โครงการส ารวจ
ภาคสนามในการจดัท า
ขอ้มลูภาษทีีด่นิและ 
สิง่ปลูกสรา้ง 
 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินโครงการส ารวจภาคสนาม
ในการจดัท าขอ้มลูภาษทีีด่นิและ 
สิง่ปลูกสรา้ง 
 

72,000 พืน้ทีใ่นเขต
การดแูล ของ 
อบต.บา้นขลอ้ 

กองคลงั   


