
1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน ม.10 เส้นหนองแกน้อย 120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว
2 โครงการก่อสร้างถนคอนกรีต้สริมเหล็ก บ้านด่าน ม.3 เส้นดอนขี้นก 120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุเจริญ ม.13 เส้นดอน

ตากแดด
120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

4 โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสังข์ ม.8 เส้นลงแม่น้ า
มูล

120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองซ าไฮ ม.6 ซอย 4 120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบ่อ ม.2 เส้นหน้า

บ้านนางจันทร์เพ็ญ - ดอนหมูน้อย
120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.9  เส้นแยกบ่อ
ขยะ ถึง กลางทุง่นา

120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

8 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง บ้านหนองแห้ว ม.11 เส้นนาพ่อสูรย์
 ถึง ทางหลวงหมายเลข 2086

120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเจริญ ม.7 เส้นดอนหัวนา ถึง กุด
ตาเฮียง

120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพือ่การเกษตร บ้านคล่ีตุ่น ม.5 เส้นหน้า
บ้านนายสุวรรณ - ดอนเฒ่าอ่อน

120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงแดง ม.4 เส้นจากทาง
หลวง 2086 ถึง สีแยกป้อมยาม

120,000           118,000       ด าเนินการแล้ว

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร พร้อมหม้อแปลง บ้านดงเจริญ ม.
12

150,000           149,599       ก าลังด าเนินงาน

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกาตร พร้อมหม้อแปลง บ้านด่าน ม.1 
เส้นดอนตกโต้น

150,000           149,919       ก าลังด าเนินงาน

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านด่าน ม.1 248,000           247,000       ด าเนินการแล้ว

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองซ าไฮ ม.6 149,000           148,000       ด าเนินการแล้ว

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสังข์  ม.8 86,000             85,500         ด าเนินการแล้ว

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคล่ีตุ่น ม.5 250,000           249,000       ด าเนินการแล้ว

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านด่าน ม.10 50,000             49,500         ด าเนินการแล้ว

รวม 2,403,000       2,376,518    

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
องค์การบริหารส่วนต าบลดา่น  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

1.  ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน



1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  งานไฟฟ้าถนน

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ

19 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง  บ้านดงแดง ม.9 250,000           249,000       ด าเนินการแล้ว

20 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านด่าน ม.10 50,000             49,500         ด าเนินการแล้ว

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแห้ว ม.11 125,900           125,000       ด าเนินการแล้ว

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเจริญ  ม.12 122,500           121,500       ด าเนินการแล้ว

23 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  บ้านด่าน ม. 3, 10 320,000           319,000       ด าเนินการแล้ว

รวม 868,400          864,000      

1.1 แผนงานเคหะและชมุชน  งานบ าบัดน้ าเสีย

1 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บ้านหนองบ่อ ม.2 200,000           199,000       ด าเนินการแล้ว
2 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า บ้านดงแดง  ม.4 149,000           148,500       ด าเนินการแล้ว
3 โครงการลอกร่องระบายน้ าทัง้ต าบล 44,000             44,000         ด าเนินการแล้ว

รวม 393,000          391,500      

รวมยุทธศาสตร์ที ่1 3,664,400       3,632,018    
2.  ยุทธศาตร์การบริหารจัดการทีด่ี

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการเพิม่พูนประสิทธิภาพบุคลากร  อบต.ด่าน 100,000           235,690       โอนเพิม่
2 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ 20,000             - ไม่ได้ด าเนินการ
3 โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ด่าน 20,000             20,000         ด าเนินการแล้ว
4 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

 บดินทรเทพยวรางกูร
100,000           99,000         ด าเนินการแล้ว

5 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบ อบต.ด่าน 300,000           298,000       ก าลังด าเนินงาน
540,000          652,690      

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี 50,000             - ไม่ได้ด าเนินการ
2 โครงการประเมินภาษีบ ารุงท้องที่ 20,000             6,000           ด าเนินการแล้ว

70,000            6,000          

1.  ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน (ตอ่)

1.  ยุทธศาตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

       2.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป

       2.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลัง

รวม

รวม



2.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการลดอุบัติเหตุ (เทศกาลปีใหม่ / สงกรานต์ 40,000             38,310         ด าเนินการแล้ว
2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านสาธารณภัย 10,000             10,000         ด าเนินการแล้ว

50,000            48,310        

2.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 20,000             - ไม่ได้ด าเนินงาน
2 โครงการร่วมคิดร่วมท าผ่านเวทีประชาคม 20,000             - ไม่ได้ด าเนินงาน
3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศษรฐกิจพอเพียงต้นแบบ 89,000             - ไม่ได้ด าเนินงาน
4 อุดหนุนโครงการป้องกันเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,000               5,000           ด าเนินการแล้ว

จังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปีงบประมาณ 2562
รวม 134,000          5,000          

รวมยุทธศาสตร์ที ่2 794,000          712,000      

รวม



3.1 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการงานวันเด็กประจ าปี 60,000             60,000         ด าเนินการแล้ว
2 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต.ด่าน 7,000               ไม่ได้ด าเนินการ
3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

- ค่าวัสดุการศึกษา 98,600             98,600         ด าเนินการแล้ว
- ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ด่าน 272,530           272,530       ด าเนินการแล้ว
- ค่าจัดหนังสือเรียน 12,200             12,200         ด าเนินการแล้ว
- ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียน 12,200             12,200         ด าเนินการแล้ว
- ค่าจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน 18,300             18,300         ด าเนินการแล้ว
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 26,230             26,320         ด าเนินการแล้ว

4 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงแดง 10,000             10,000         ด าเนินการแล้ว
5 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา) 10,000             10,000         ด าเนินการแล้ว
6 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7,000               7,000           ด าเนินการแล้ว
7 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงแดง 492,000           492,000       ด าเนินการแล้ว
8 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน (รัฐราษฎร์พัฒนา) 608,000           608,000       ด าเนินการแล้ว
9 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองบ่อ 228,000           228,000       ด าเนินการแล้ว

รวม 1,862,060       1,855,150    

3.2 แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 453,600           449,000       ด าเนินการแล้ว
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 50,000             16,700         ด าเนินการแล้ว
3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 40,000             34,840         ด าเนินการแล้ว
4 โครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเพือ่ป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 15,000             15,000         ด าเนินการแล้ว
5 โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครผู้ดูแลผู้พิการ  ผู้ป่วยติดเตียง 15,000             20,000         โอนเพิม่

573,600          535,540      รวม

3.  ยุทธศาตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิต



ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 80,000             - โอนลด
2 โครงการฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการ 25,000             25,000         ด าเนินการแล้ว
3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000             - ไม่ได้ด าเนินการ
4 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 50,000             50,000         ด าเนินการแล้ว
5 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 20,000             100,000       โอนเพิม่
6 อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบลด่าน 10,000             10,000         ด าเนินการแล้ว

235,000          185,000      

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลด่าน 60,000             60,000         ด าเนินการแล้ว
2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 40,000             40,000         ด าเนินการแล้ว

อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพฯ

130,000          130,000      

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมัติ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการแข่งขันเรือยาวประจ าปี 93,000             93,000         ด าเนินการแล้ว
2 โครงการจัดงานบุญบัง้ไฟประจ าปี 93,000             93,000         ด าเนินการแล้ว
3 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 20,000             20,000         ด าเนินการแล้ว
4 โครงการจัดนิทรรศการแข่งขันเรือยาวอ าเภอราษีไศล 30,000             30,000         ด าเนินการแล้ว
5 โครงการประกวดขับร้องสรถัญญะ 20,000             -               ไม่ได้ด าเนินการ
6 โครงการส่งขบวนเข้าร่วมงานประเพณีบุญบัง้ไฟอ าเภอราษีไศล 50,000             50,000         ด าเนินการแล้ว

อุดหนุนโครงการแข่งขันเรือยาวประเพถณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินี  พระราชนนีพันปีหลวง อ าเภอราษีไศล

8 อุดหนุนโครงการค่ายคุณธรรม  จริยธรรม โรงเรียนบ้านดงแดง 30,000             30,000         ด าเนินการแล้ว
9 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธี 8,000               8,000           ด าเนินการแล้ว

รวม 344,000          354,000      
3,144,660       3,059,690    

       3.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ

       3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

       3.4  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รวมยุทธศาสตร์ที ่3

3 30,000             30,000         ด าเนินการแล้ว

7 30,000             30,000         ด าเนินการแล้ว

รวม



4.1 แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 50,000             - ไม่ได้ด าเนินการ
2 โครงเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 10,000             - ไม่ได้ด าเนินการ

รวม 60,000            

4.2 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้
ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณอนุมตัิ งบด าเนินการ หมายเหตุ
1 โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผนดิน 10,000             - ไม่ได้ด าเนินการ

รวม 10,000            
รวมยุทธศาสตร์ที ่4 70,000            

*  หมายเหตุ :  ตัดยอดโครงการ ณ วันที ่30 กันยายน 2562

4.  ยุทธศาตร์ดา้นเศรษฐกิจ

4.  ยุทธศาตร์ดา้นเศรษฐกิจ



ก าลังด าเนินงาน

ก าลังด าเนินงาน



ด าเนินการแล้ว
ด าเนินการแล้ว

ก าลังด าเนินงาน


