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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

คํานําคํานํา  
 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ เพื่อใช้กําหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะ
ผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  ท้ังส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ในการนําไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
  
๑.๑ บทนํา   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
แผนสามปี  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเขนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ  มี
การประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง  โดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 
๑) เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี  

โดยระบุรายละเอียดถึงสถานท่ีท่ีดําเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ 
๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เพ่ิมเติม

ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  

และสําหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้บริหาร 



 
๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

ข้ันตอนท่ี ๑  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  รวบรวมแผนงาน  
โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แล้วจัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
  

ข้ันตอนท่ี ๒  การพิจารณาและการประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย
สามสิบวัน 
 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนนิงาน 
 ร่างแผนการดําเนินงานพิจารณาจัดหมวดหมู่ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน คือ 
 
   ส่วนท่ี ๑  บทนํา  ประกอบด้วย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

ส่วนท่ี ๒  บัญชีโครงการ / กิจกรรม  ประกอบด้วย 
- บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 
- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ 
-  

๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินการ 
๑) ทําให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีดําเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม  และ

งบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 
๒) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําป ี เพ่ิมเติมขององค์การ

บริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  และใช้ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบริหาร 
 

 



1

1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได้  ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด
 และภาคประชาชนรวมทั้งบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ

2 3.08 40,000             0.42 สํานักปลัด

1.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 10 15.38 734,000           7.69 สํานักปลัด

1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 13 20.00 3,067,000         32.14 สํานักปลัด

1.4 การนําข้อมูล จปฐ. และ กชชค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในแผนพัฒนา

1 1.54 100,000           1.05 สํานักปลัด

1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ
ทํางานขององค์กรตนเอง

1 1.54 20,000             0.21 สํานักปลัด

27 41.538 3,961,000        41.51

2
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร

ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
1 1.54 90,000             0.94 สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญ
กําลังใจที่ดี

2 3.08 200,000           2.10 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

3 4.62 290,000          3.04

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

รวม

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ



3

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนทั้ง
ระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน
โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 1.54 100,000           1.05 ส่วนการศึกษา

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความ
เป็นเลิศ

1 1.54 30,000             0.31 ส่วนการศึกษา

2 3.08 130,000          1.36
4

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม

1 1.54 480,000           5.03 สํานักปลัด

4.2 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

8 12.31 132,800           1.39 ส่วนการศึกษา

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัย
เด็ก เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา

7 10.77 2,853,280         29.90 ส่วนการศึกษา

16 24.62 3,466,080        36.33
5

5.1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับ
เป็นสินค้าส่งออก และจัดห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและ
การตลาดส่งออก

3 4.62 87,000             0.91 ส่วนการศึกษา

3 4.62 87,000            0.91

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

รวม

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
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6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 2 3.08 112,500           1.18 ส่วนการศึกษา

2 3.08 112,500          1.18
7

7.1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ

- - - - ส่วนการศึกษา

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและ
สนับสนุนโรงเรียนการกีฬา

1 1.54 30,000             0.31 ส่วนการศึกษา

7.3 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหา
ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3 4.62 355,000           3.72 ส่วนการศึกษา

4 6.15 385,000          4.03
8

8.1 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มรี่นสองข้าง
ทาง เช่น หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

- - -                  - ส่งเสริมการเกษตร

8.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 1 1.54 -                  - ส่งเสริมการเกษตร

8.3 รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน /ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 1 1.54 50,000             0.52 ส่งเสริมการเกษตร

8.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
ชุมชน

1 1.54 20,000 - ส่งเสริมการเกษตร

8.5 แก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร 1 1.54 50,000             0.52 ส่งเสริมการเกษตร

8.6 ส่งเสริมการเฝ้าระวังน้ําท่วม  น้ําแล้ง  น้ําเค็ม โดยชุมชน - - -                  - ส่งเสริมการเกษตร

4 6.15 120,000          1.26

จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

รวม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

รวม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รวม

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
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9.1 จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - ส่วนโยธา

9.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล 
อบต) เพื่อลดความทับซ้อนของพื้นที่  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

- - - - ส่วนโยธา

9.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอก ขุดสระ
 พัฒนาแหล่งน้ํา  คลองน้ํา  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์

- - - - ส่วนโยธา

9.4 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ํา
และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

4 6.15 240,000           2.52 ส่วนโยธา

9.5 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬา และ
นันทนาการชุมชน

- - -                  - ส่วนโยธา

9.6 การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด - - - - ส่วนโยธา

4 6.15 240,000          2.52
10

10.1 รื้นฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิธี
ชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1 1.54 500,000           5.24 ส่วนการศึกษา

10.2 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน 2 3.08 80,000             0.84 ส่วนการศึกษา

10.3 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้
พระสงฆ์เป็นประจํา

1 1.54 - - ส่วนการศึกษา

1 1.54 580,000          6.08

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
จํานวนโครงการที่

ดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
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11.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก  /ทางน้ํา
1 1.54 50,000             0.52 สํานักปลัด

11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  
โดยส่งเสริมและสนับสนุนตํารวจบ้าน / อพปร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ

2 3.08 120,000           1.26 สํานักปลัด

11.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยให้
ชีวิตและทรัพย์สิน

1 1.54  - - สํานักปลัด

4 6.15 170,000          1.78
รวมโครงการทั้งหมด 65 100 9,541,580     100.00

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
จํานวนโครงการที่

ดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน



 

1.1

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และตําบล

เพื่อจัดการประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับตําบล ร่วมหา
แนวทางในการพัฒนา ท้องถิ่น

20,000 หมู่ที่ 1 -17  1 ครั้ง

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้ รั บบริ การ ที่มี ต่ อคุณภาพการ ให้
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อสํารวจหาความพอใจในการรับ
บริการงานด้านต่าง ๆ ของ
ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ 
อบต.ด่านขุนทด

20,000 หมู่ที่ 1 -17  1 ครั้ง

. 40,000

ที่

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้  ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด และภาคประชาชนรวมทั้งบูรณาการกับภาค
ราชการทุกระดับ

 โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

งบประมาณ



 

1.2

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการลานอเนกประสงค์หินคลุก
หลังที่ทําการอบต.ด่านขุนทด

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง ล า น
อเนกประสงค์หินคลุก   กว้าง 25
เมตร ยาว 70 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร

100,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

2 โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

เพื่อปรับปรุงห้องประชุมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

64,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

3 โครงการถมดินสระน้ําบริเวณหลังที่ทํา
การอบต.ด่านขุนทด

เพื่อถมสระน้ําบริเวณหลังที่ทําการ
อบต.  ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 60 
เมตร

350,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

4 โครงการก่อสร้างที่จอดรถบริเวณหลัง
ที่ทําการอบต.

เพื่อก่อสร้างที่จอดรถบริเวณหลังที่
ทําการอบต.ด่านขุนทด

60,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

5 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก
 อบต. ในหมู่บ้านที่ขยายเขต มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือหมดวาร

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

6 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่ชํารุดเสียหาย และที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน

50,000 สนง.อบต 12 ครั้ง

ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่  โครงการ /กิจกรรม



 

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อฟิวส์  หลอดไฟ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน

10,000 สนง.อบต 5 ครั้ง

8 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีเครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีเครื่อง
ดังเพลิง น้ํายาเคมีดับเพลิง

20,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

9 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติ

30,000 หมู่ที่ 1 -17 1 ครั้ง

10 จุดให้บริการอินเตอร์เน็ต จุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ณ ที่ทํา
การอบต.ด่านขุนทด

 - สนง.อบต 1  แห่ง

734,000

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่



 

1.3

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการฝึกอบรม สัมมนา แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

230,000 สนง.อบต 60 คน

2 โครงการให้ ทุนการศึกษาในระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ป ริ ญ ญ า โ ท แ ก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

พัฒนาความรู้ทางการศึกษาให้แก่
บุคลากร เพื่อให้สามารถนําความรู้มา
ใช้ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

370,000 สนง.อบต 4 คน

3 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษา
ดูงาน

เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์    แนวทางการพัฒนา
ระหว่างองค์กร

200,000 สนง.อบต 100 คน

4 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีแ ก่
ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต
รายเดือนสําหรับส่วนราชการ และค่า
เช่าพื้นที่ทําโฮมเพจรายปี

25,000 สนง. อบต 1 ครั้ง

5 โครงการติดตั้งและบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL และค่าเช่าพื้นที่ทํา
โฮมเพจ

เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่คณะ
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

30,000 สนง. อบต 1 ครั้ง

6 โครงการจัดซื้อชุดระบบประชุม เพื่อจัดซื้อชุดระบบประชุม สําหรับ
ห้องประชุมสภาตําบลด่านขุนทด 
จํานวน 1 ชุด

60,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม
พ.ศ.2555พ.ศ.2554

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
งบประมาณ



 

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6
 ตัน  6 ล้อ จํานวน 1 คัน พร้อม
ติดตั้งเครนกระเช้าไฟฟ้า

2,000,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

8 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 
30,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

112,500 สนง.อบต 1 ครั้ง

9 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ ชุ ด โ ต๊ ะ ทํ า ง า น
ระดับ 3 - 6

เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 
พร้อมเก้าอี้  จํานวน 3 ชุด

23,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

10 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร         
(ชนิดบานเลื่อน)

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 
จํานวน 3 ตู้

7,500 สนง.อบต 1 ครั้ง

11 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร         
(ชนิดบานกระจก)

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจก 
จํานวน 1 ตู้

2,500 สนง.อบต 1 ครั้ง

12 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร          
(ชนิดแฟ้มตั้ง)

 เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแฟ้มตั้ง 
จํานวน 1 ตู้

3,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

13 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร         
(แบบทึบ)

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ 
จํานวน 1 ตู้

3,500 สนง.อบต 1 ครั้ง

3,067,000

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ



 

1.4

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โ ค ร ง ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ

ทะเบียนทรัพย์สิน
เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

100,000 สนง.อบต หมู่ที่ 1 - 17

100,000

1.5
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อจัดทําวารสาร และจดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์ อบต
20,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

20,000

2.1

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
(สปสช.)

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ และทั่วถึง

90,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

90,000

 โครงการ /กิจกรรม

พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจรผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ

พ.ศ.2555

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข

ที่
พ.ศ.2555

งบประมาณ

พ.ศ.2555
ที่

พ.ศ.2554
สถานที่ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทํางานขององค์กรตนเอง

พ.ศ.2554

สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2554

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

หน่วย
ดําเนินการ

การนําข้อมูล จปฐ. และ กชชค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในแผนพัฒนา



 

2.2

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่ม อสม. ประจํา
หมู่บ้าน

150,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

2 โครงการเ ชื่อมโยงสายใยเครือข่าย
สาธาณสุข

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขของกลุ่ม อสม.        
ตําบลด่านขุนทด เช่นการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขเรื่องต่าง ๆ

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 2 ครั้ง

200,000

3.1

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อุดหนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน –
นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส

สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
 – นักศึกษาด้อยโอกาส ที่เรียนดีแต่
ยากจน

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 3 คน

100,000

พ.ศ.2555
ที่

พ.ศ.2555

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนทั้งระดับก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ที่

สถานที่ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจที่ดี

 โครงการ /กิจกรรม

งบประมาณ

งบประมาณ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554

 โครงการ /กิจกรรม



 

3.2

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กของ

อปท. ให้มีความรู้ความสามารถ
30,000 ผู้ดูแลเด็กศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
 อบต. จํานวน 6 คน

1 ครั้ง

30,000

4.1
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV
 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

480,000 หมู่ที่ 1 - 17 12 ครั้ง

480,000

ที่ พ.ศ.2555หน่วย
ดําเนินการ โครงการ /กิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ

พ.ศ.2554

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
ที่

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2554
 โครงการ /กิจกรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

พ.ศ.2555



 

4.2

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โค ร ง ก า ร พัฒน า ร ะบบ เ ค รื อ ข่ า ย

การศึกษาสื่อสารเรียนรู้
เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
สําหรับเด็กของศูนยัพัฒนาเด็กเล็ก

60,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 ศูนย์

3 แห่ง

2 โครงการสงเคราะห์เด็ก  ครอบครัวผู้
เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องอุปโภค  
บริโภคและสิ่งจําเป็นต่างๆ ในการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็ก  
ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

3 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 
เครื่อง

17,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านใหม่เจริญสุข)

1 ครั้ง

4  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง 13,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านใหม่เจริญสุข) 
และ สนง.อบต.

1 ครั้ง

5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 
เครื่อง

3,300 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านใหม่เจริญสุข)

1 เครื่อง

6 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี จัดซื้อโทรทัศน์สี จํานวน 1 เครื่อง 6,500 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านใหม่เจริญสุข)

1 เครื่อง

7 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นวีซีดี จัดซื้อเครื่องเล่น VCD/DVD/MP3 
จํานวน 1 เครื่อง

2,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านใหม่เจริญสุข)

1 เครื่อง

8 โครงการจัดซื้อตู้ยาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดซื้อตู้ยา จํานวน 1 ตู้ 1,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(บ้านใหม่เจริญสุข)

1 ตู้

132,800

ที่  โครงการ /กิจกรรม
หน่วย

ดําเนินการสถานที่ดําเนินการ

การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

งบประมาณ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555



 

4.3
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เพื่อให้นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัย

เรียนได้บริโภคอาหารเสริม(นม) ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1,038,520 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
เด็กถึงระดับ ป.6 
ของโรงเรียนในพื้นที่

3 โรงเรียน

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตพื้นที (เด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ
เด็กชั้น ป1 - ป.6)

เพื่อให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้
บริโภคอาหารกลางวันที่มีประโยชน์

1,206,400 ศูนย์เด็กเล็ก ถึง
ระดับ ป.6โรงเรียน

ในพื้นที่

3 โรงเรียน

3 โครงการสนับสนุนอาหารกลาง วัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้บริโภค
อาหารที่มีประโยชน์

360,360 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

3 ศูนย์

4 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างเพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชน

75,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

1 ครั้ง

5 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชน

50,000 เด็กและเยาวชน 
หมู่ที่ 1 -17

1 ครั้ง

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

30,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

1 ครั้ง

7 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ให้แก่กองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตําบลด่านขุนทด

93,000    ผู้สูงอายุตําบล
ด่านขุนทด

1 ครั้ง

2,853,280

ที่  โครงการ /กิจกรรม

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก เยาวชน วัยทํางาน และวัยชรา
พ.ศ.2555

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554



 

5.1
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ

ตําบลด่านขุนทด
เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
สร้างรายได้ พร้อมทั้งจัดหาวิทยากร
มาช่วยในการฝึกอบรม

30,000 สนง.อบต. 2 ครั้ง

2 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการดําเนิน
กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ ในตําบล
ด่านขุนทด

27,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

3 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทําโครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ของคนรุ่นเก่าให้กับ
ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลัง

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 โครงการ

87,000

6.1
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเ พิ่ม

ผลผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
สนับสนุนการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ อาทิอุปกรณ์  พันธ์พีชผัก
สวนครัว และถังน้ําหมัก EM  ให้กับ
กลุ่มอาชีพการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

50,000 สนง.อบต. 1 โครงการ

2 โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ และพันธ์พืช

62,500 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

112,500

ที่

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดห้องแสดงสินค้าเพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม

6.ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

ที่  โครงการ /กิจกรรม
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

 โครงการ /กิจกรรม

หน่วย
ดําเนินการ



 

7.2
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน

ระดับอําเภอ  จังหวัด
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดส่งนักกีฬาเฃ้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ

30,000 อําเภอฯ 1 ครั้ง

30,000

7.3
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลด่านขุนทดต้านยาเสพติด
 เพื่อจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านภัยยาเสพติด

200,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปรกรณ์กีฬาให้กับ
หมู่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน

125,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

3 โครงการรณรงค์ป้อง กันและแก้ไข
ปัญหาสิ่งเสพติด (ตามยุทธศาสตร์ 5
รั้วป้องกัน)

ดําเนินการโครงการรณรงค์ป้องกัน
ปัญหาสิ่งเสพติด 1 โครงการ

30,000 สนง.อบต 1 โครงการ

355,000

ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา

ที่  โครงการ /กิจกรรม

7. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

พ.ศ.2555

ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554

พ.ศ.2554
ที่

พ.ศ.2555



 

8.2

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาลุ่มน้ําย่อย รวบรวมพร้อมวางระบบข้อมูลการ

บริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย
- สนง.อบต. 1 ครั้ง

0

8.3
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ

และพระราชเสาวนีย์
ปลูกต้นไม้  ปลูกป่าชุมชน อนุรักษ์ป่า
 แม่น้ํา ลําครอง เพื่อสร้างความร่มรื่น
ให้แก่ชุมชน และช่วยแก้ไขปัญหา
โลกร้อน

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

50,000

8.4

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการ ชุมชนรวมพลั ง เฝ้ า ระ วั ง

สิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างจิตสํานึกและปลูกฝัง
เยาวชนในการร่วมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมะ

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2554

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน

 โครงการ /กิจกรรม

ที่  โครงการ /กิจกรรม

พ.ศ.2555

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

ที่

พ.ศ.2555พ.ศ.2554 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน

ที่

หน่วย
ดําเนินการ

รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน /ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน



 

8.5

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมคัดแยกขยะในตําบล

ด่านขุนทด
เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะในชุมชน
โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการขยะ

50,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

9.4
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่

ตําบลด่านขุนทด
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุดใน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

100,000 หมู่ที่ 1 -17 10 ครั้ง

2 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว ซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ชํารุดใน  
หมู่ 1 - 17

20,000 หมู่ที่ 1 -17 5 ครั้ง

3 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 2 หลัง  ตาม
โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย 
เทอดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา

20,000     พื้นที่ตําบล     
ด่านขุนทด

2 หลัง

4 โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ กับผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาศ

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
และผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบลด่าน
ขุนทด (ตามโครงการท้องถื่นไทย 
เทอดไท้องค์ราขัน 84 พรรษา)

100,000     พื้นที่ตําบล     
ด่านขุนทด

1 หลัง

งบประมาณ

9. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

พ.ศ.2554หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

พ.ศ.2555
ที่  โครงการ /กิจกรรม

หน่วย
ดําเนินการ

การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก  ทางน้ํา ทางระบายน้ําและการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2554

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

แก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและภาคเอกชนแบบครบวงจร



 

240,000
10.1

รายละเอียดโครงการ
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ (วัน
ลอยกระทง  วันสงกรานต์  งดเหล้า
เข้าพรรษา อาฬาหบูชา สืบสาน
ตํานานด่านขุนทด ฯลฯ)

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ

500,000 สนง.อบต. โครงการละ
 1 ครั้ง/ปี

500,000

10.2
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดฝึกอบรมจริยธรรมแก่เด็ก

และเยาวชน
 ใช้สถาบันวัดในการอบรมปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม/ จริยธรรมให้กับ
เยาวชนเพื่อและสนับสนุนการใช้
เวลาว่างให้ก่อประโยชน์

30,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3 ศูนย์

1 ครั้ง

2 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนใน
ครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย ร่วมทํา
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน

50,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

80,000

พ.ศ.2554

ส่งเสริมบทบาทสถาบัน บวร(บ้าน วัด โรงเรียน) ในการพัฒนาชุมชน

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
รื้นฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิธีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่
พ.ศ.2555

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555พ.ศ.2554
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ



 

10.3
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนงดดื่ม

สุรา และของมึนเมาในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา

 - หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

0

11.1

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
เพื่อตั้งจุดตรวจ ป้องกันและช่วยลด
อุบัติเหตุการจราจรในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

50,000 สนง.อบต. 2 ครั้ง

50,000

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในและทรัพย์สิน

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554ที่  โครงการ /กิจกรรม พ.ศ.2555

สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจํา
พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก  
หน่วย

ดําเนินการ

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ



 

11.2
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
 - เพื่อให้มีกําลังอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงานเพียงพอ
ทั้งตําบล

 - ทบทวนความรู้ให้กับอาสาสมัครที่
เคยผ่านการฝึก

2 โครงการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

เพื่อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงานของ อปพร. อาทิไฟ
ฉาย กระบอง เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น

20,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

120,000
 

11.3
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสายด่วน EMS1669 เพื่อให้บริการประชาชนกรณีเกิดเหตุ

ฉุกเฉิน เช่นประสบอุบัติเหตุ
 - สนง.อบต. ตลอดปี

0

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555

หน่วย
ดําเนินการ

สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ.2555

100,000 ค่ายทหาร 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

1 โครงการฝึกอบรม และทบทวนความรู้
ใ ห้ กั บอาสาสมั ค รป้ อ ง กั นภั ย ฝ่ า ย
พลเรือน

พ.ศ.2554
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุนตํารวจบ้าน / อพปร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ

สถานที่ดําเนินการ



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เรื่อง  การใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 

**************************************** 
 
                ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  แล้วนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประชาชนและผู้ท่ีสนใจขอทราบข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ในวัน  เวลาราชการ และช่วงเวลาพักเท่ียงรวมท้ังวันเสาร์เต็มวัน 

  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

 
 
 

   (ลงชื่อ) 
 

(นายเส่ง    ชั้วสุวรรณ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


