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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
 

คํานําคํานํา  
 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๖  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 เพื่อใช้กําหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะ
ผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.255๖  ท้ังส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ในการนําไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

งานนโยบายและแผน สํานักงานปลัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
  
๑.๑ บทนํา   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทําแผนยุทธศาสตร์   
แผนสามปี  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความชัดเขนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลดความซ้ําซ้อนของโครงการ       
มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน  จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถ่ิน  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง       
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

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

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 
๑) เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี  

โดยระบุรายละเอียดถึงสถานท่ีท่ีดําเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ 
๒) เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัง คับงบประมาณรายจ่ายประจําปี      

เพ่ิมเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) เพ่ือเป็นเครื่องมือสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  

และสําหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 



-๒- 
 
 
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 
 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนินงาน 
 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         

และงบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 
๒) ใช้ เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัง คับงบประมาณรายจ่ายประจําปี  เ พ่ิมเติมของ        

องค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  และใช้ติดตามประเมินผล   

การปฏิบัติงานของบริหาร 



1

1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

1 0.96

- -

สํานักงานปลัด

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมและน้ําแล้ง

- - - -

ส่วนโยธา

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 2.88 180,000           1.55 ส่วนสวัสดิการสังคม

4 3.84 180,000          1.55

2
2.1 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับ
ประชาคมอาเซียน

2 1.92 80,000             0.69 ส่วนการศึกษา

2.2 สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา - - - -

ส่วนการศึกษา

2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 4.81 2,704,680         23.25 ส่วนการศึกษา

7 6.73 2,784,680        23.94

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รวม



3
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร - - - - -

3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก - - - - -

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและ
เพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มรายได้ - - - - -

- - - - -
4

4.1 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน

2 1.92 60,000             0.52 ส่วนสวัสดิการสังคม

4.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือ
จัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

3 2.88 194,900           1.68 ส่วนสวัสดิการสังคม

4.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต

4 3.85 220,000           1.89 ส่วนสวัสดิการฯ/
ส่วนการศึกษา

4.4  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 2 1.92 90,000             0.77 ส่วนสวัสดิการสังคม

4.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ

1 0.96 30,000             0.26 สํานักงานปลัด

12 11.53 594,900          5.12

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน จํานวน
งบประมาณ

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



5
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
2 1.92 350,000           3.01 ส่วนสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี 
ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2 1.92 170,000           1.46 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การ
ป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

1 0.96 25,000             0.21 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 4.80 545,000          4.68

6
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง

- - - -
ส่วนสวัสดิการสังคม

6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดํารงชีวิตของประชาชน

40 38.46 3,803,000         32.70 ส่วนโยธา

6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
ชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

- - - -
ส่วนโยธา

6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 3
-

577,488           - ส่วนโยธา

43 38.46 4,380,488        32.70

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน จํานวน
งบประมาณ

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด



7
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
2 1.92 90,000             0.77 ส่วนการศึกษา

7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

3 2.88 330,000           2.84 ส่วนการศึกษา

5 4.80 420,000          3.61

8
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ

หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10 9.62 985,600           8.47 สํานักงานปลัด

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

2 1.92 120,000           1.03 สํานักงานปลัด/
ส่วนการคลัง

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน

6 5.77 1,180,000         10.15 สํานักงานปลัด/
ส่วนการศึกษา

8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 1.92 40,000             0.34 สํานักงานปลัด

20 19.23 2,325,600        19.99

จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม



9
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ 

เพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - - - -
ส่วนโยธา

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

4 3.85 270,000           2.32 สํานักงานปลัด

4 3.85 270,000          2.32

10
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์

1 0.96 25,000             0.21 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

3 2.88 105,000           0.90 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 3.84 130,000          1.11
รวมโครงการทั้งหมด 104 100 11,630,668      100

 จํานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์/แนวทาง จํานวนโครงการ
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด



 

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 โครงการจัดทําแผนพัฒนาลุ่มน้ําย่อย รวบรวมพร้อมวางระบบข้อมูลการ
บริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย

- สนง.อบต. 1 ครั้ง

. 0

พ.ศ.2556
งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

ที่

ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

 โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

. 0

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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชน
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

100,000 สนง.อบต 60 คน

2 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน

30,000 สนง.อบต 60 คน

3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

50,000 สนง.อบต 100 คน

180,000

พ.ศ.2555
สถานที่ดําเนินการที่  โครงการ /กิจกรรม

พ.ศ.2556หน่วย
ดําเนินการ

พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ



 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
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 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กของ

อปท. ให้มีความรู้ความสามารถ
30,000 สนง.อบต 6 คน

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่เด็ก
นักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2555หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2556

#REF!

2.3

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

1,036,560 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กระดับป.6
 ของโรงเรียนใน
พื้นที่

3 โรงเรียน

2 โครงการ อุดหนุนอาหารกลาง วัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่ (เด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล,และเด็กชั้น ป.1 - ป.6)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภคอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์

1,206,400 เด็กเล็ก  ถึงระดับ 
ป.6 ของโรงเรียนใน

เขตพื้นที่

3 โรงเรียน

พ.ศ.2555

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่
พ.ศ.2556

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
 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.
3 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้บริโภค
อาหารที่มีประโยชน์

356,720 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

3 ศูนย์

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกายให้กับ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

30,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

5 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างเพื่อ
การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชน

75,000 เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

2 ครั้ง

#REF!



 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม #REF!
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 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่
อบต.

30,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

2 โครงการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน เ พื่ออบรมเ พิ่มพูนความรู้ ให้แ ก่
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน

30,001 สนง.อบต 2 ครั้ง

60,001

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
งบประมาณที่  โครงการ /กิจกรรม

ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สถานที่ดําเนินการ

60,001

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 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ HIV

60,000 หมู่ 1 - 17 12 ครั้ง

2 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ให้แก่กองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตําบลด่านขุนทด

      104,900 หมู่ 1 - 17 12 ครั้ง

3 โครงการเพิ่มศักยภาพและบทบาทสตรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน 
ให้แก่กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด

30,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
 โครงการ /กิจกรรมที่



 

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 โครงการสงเคราะห์เด็ก  ครอบครัวผู้

เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องอุปโภค  
บริโภคและสิ่งจําเป็นต่างๆ ในการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่เด็ก  
ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส

       30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

2 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนใน
ครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย ร่วมกันทํา
กิจกรรมเป็นประโยชน์

       60,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

พ.ศ.2556
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต

ที่  โครงการ /กิจกรรม
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

กิจกรรมเป็นประโยชน์

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชน

100,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพใน
การดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

4.4
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 โครงการฝึกอบรมอาชีพตําบลด่านขุนทด เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ

สร้างรายได้ พร้อมทั้งจัดหาวิทยากร
มาช่วยในการฝึกอบรม

60,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสร้าง
รายได้ พร้อมทั้งจัดหาวิทยากรมา
ช่วยในการฝึกอบรม

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2555หน่วย

ดําเนินการ

 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น



 

4.5

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 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด
1. สร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้านจิตใจ 
ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด                                 2.
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนได้
ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด

30,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

30,000

 โครงการ /กิจกรรม พ.ศ.2556หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555สถานที่ดําเนินการที่ งบประมาณ

ดําเนินการสนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

30,000

5
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

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

ดําเนินกิจกรรมกลุ่มอสม.ประจํา
หมู่บ้าน

150,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

2 โครงการเชื่อมโยงสายใยเครือข่าย
สาธาณสุข

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขของกลุ่ม อสม.ตําบลด่าน
ขุนทด เช่นการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขเรื่องต่าง ๆ

200,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

 โครงการ /กิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556



 

5.2

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 โครงการระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
(EMS)

เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
    เพื่อบริการประชาชน

80,000 หมู่ที่ 1 - 17 ตลอดปี

2 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ 
(สปสช.)

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ และทั่วถึง

90,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2555

ที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ.2556หน่วย
ดําเนินการ

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

5.3

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 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีแก่

ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่คณะ
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

25,000 สนง.อบต 1 ครั้ง

ที่ พ.ศ.2556พ.ศ.2555

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ



 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
6.2

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 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านอาจารย์โอ
เลี้ยง

ถนนคสล. กว้าง  3  เมตร  ยาว 70  
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 บ้านหาญ ม.1 1 ครั้ง

2 ก่อสร้างถนนหินคลุก                   ซอย
บ่อนไก่

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว  
340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านหาญ ม.1 1 ครั้ง

3 ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.                  
ซอยแฟรตตํารวจ

รางระบายน้ําขนาด 0.30 x 0.30 x 
0.10 เมตร ยาว 90 เมตร

100,000 บ้านหัวบึง ม.2 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2556หน่วย

ดําเนินการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2555

ซอยแฟรตตํารวจ 0.10 เมตร ยาว 90 เมตร

4 ซ่อมแซมถนนคสล.                          
ซอยร้านอาหารบัวหลัน

ซ่อมแซมถนนคสล. จํานวน 5 จุด 168,000 บ้านหัวบึง ม.2 1 ครั้ง

5 ก่อสร้างถนนคสล.   ซอยบ้านยายฝาก ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 25  
เมตร  หนา  0.15 เมตร

94,000 บ้านจั่น ม.3 1 ครั้ง

6 ก่อสร้างถนนหินคลุก                   
สายคลองสวนหมาก

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านจั่น ม.3 1 ครั้ง

7 ก่อสร้างถนนดิน                         สาย
เข้าคลองน้ําขาว

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 745 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร

100,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 1 ครั้ง

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก  สายกุดมิตาว ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 1 ครั้ง



 

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.

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรงเหล้า ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร

100,000 บ้านใหม่เจริญสุข ม.5   1 ครั้ง

10 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 52  
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 บ้านใหม่เจริญสุข ม.5   1 ครั้ง

11 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก จํานวน 3 ช่วง 100,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6 1 ครั้ง

12 ก่อสร้างถนน คสล.  ซอยบ้านอาจารย์
บุญส่ง

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร  หนา 0.15 เมตร 100,000 บ้านถนนหักน้อย ม.6

1 ครั้ง

13 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสะแก ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 300 95,000 1 ครั้ง

ที่
พ.ศ.2556หน่วย

ดําเนินการ
 โครงการ /กิจกรรม

พ.ศ.2555
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

13 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองสะแก ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 300
 เมตร

95,000
บ้านดอนกลอย ม.7

1 ครั้ง

14 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขประเสริฐ  ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร 100,000 บ้านดอนกลอย ม.7

1 ครั้ง

15 ก่อสร้างถนนคสล.     สายเชื่อมต่อ
ถนนคสล.เทศบาลตําบลด่านขุนทด

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 52 
เมตร หนา 0.15  เมตร 100,000 บ้านด่านขุนทด ม.8

1 ครั้ง

16  ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก จํานวน 2 ช่วง
99,000 บ้านด่านขุนทด ม.8

1 ครั้ง

17 ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบสระน้ํา
สาธารณะ

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร  ยาว 
420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 100,000 บ้านเมืองหาญ ม.9

1 ครั้ง

18 ก่อสร้างถนนคสล.  สายเชื่อมต่อถนนค
สล.เทศบาลตําบลด่านขุนทด

ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 35 
เมตร หนา 0.15 เมตร 100,000 บ้านเมืองหาญ ม.9

1 ครั้ง

19  ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองเกตุ ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร  ยาว 
340  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 100,000 บ้านใหม่ไชยณรงค์

1 ครั้ง



 

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.

20 ก่อสร้างถนนคสล. สายรอบหมู่บ้าน ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000
บ้านใหม่ไชยณรงค์

1 ครั้ง

21 ก่อสร้างไหล่ทางคสล. (2 ข้างทาง) ไหล่ทางคสล. กว้าง 1 เมตร ยาว 94 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  พร้อมลง
ลูกรัว กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

81,000 บ้านหนองโสน ม.11 1 ครั้ง

22 ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.  ซอยบ้าน
ยายเย็น

วางท่อระบายน้ํา ขนาด 0.30 x 0.30
 X 0.10 เมตร ยาว 30 เมตร

34,000 บ้านหนองโสน ม.11 1 ครั้ง

23 ก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมต่อถนนสาย ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 41 100,000 บ้านโคกพัฒนาม.12 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2556พ.ศ.2555

23 ก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมต่อถนนสาย
เอเชีย

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 บ้านโคกพัฒนาม.12 1 ครั้ง

24 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยศาลากลาง ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 340
 เมตร หนา 0.10 เมตร

100,000 บ้านโคกพัฒนาม.12 1 ครั้ง

25 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโรงสูบเก่า ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ม.13

1 ครั้ง

26 ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. รางระบายน้ําขนาด 0.30 X 0.30 X 
0.10 เมตร ยาว 90 เมตร

100,000 บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ม.13

1 ครั้ง

27 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังคูโบต้า ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา
 ม.14

1 ครั้ง

28 ซ่อมแซมถนนคสล. ซอยบ้านโพธิ์  ถนนคสล. กว้าง 3  เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา
 ม.14

1 ครั้ง

29 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยนาทุ่ง ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 420
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา ม.15

1 ครั้ง

30 ก่อสร้างถนนคสล.  ซอยผาสุก ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

100,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา ม.15

1 ครั้ง



 

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.

31 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองประดู่ ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร  ยาว 
340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

100,000 บ้านจั่นสันติสุข      
 ม.16

1 ครั้ง

32 ก่อสร้างถนนคสล. ก่อสร้างถนนคสล. จํานวน 2 ช่วง 100,000 บ้านจั่นสันติสุข      
 ม.16

1 ครั้ง

33 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนาด 1.50 X 
1.50 X เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 1
 ช่อง

100,000 บ้านจั่นสันติสุข      
 ม.16

1 ครั้ง

34 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านดวงใจ ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 52 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

100,000 บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา ม.17

1 ครั้ง

ที่ งบประมาณ โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

เมตร  หนา 0.15 เมตร พัฒนา ม.17

35 ก่อสร้างถนนหินคลุก ก่อสร้างถนนหินคลุก จํานวน 2 ช่วง 100,000 บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา ม.17

1 ครั้ง

36 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน และป้าย
ชื่อหมู่บ้าน

100,000 บ้านใหม่เจริญสุข 
ม.5

1 ครั้ง

37 ก่อสร้างรั้วโคบาลสระน้ําสาธารณะ ก่อสร้างรั้วโคบาล ยาว 130 เมตร 82,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 1 ครั้ง

38 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว  ซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ชํารุดใน  
หมู่ 1 - 17

20,000 ม.1 - ม.17 1 ครั้ง

39 โครงการซ่อมแซมถนนประจําตําบล  ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด    ม.1 - 17 100,000 ม.1 - ม.17 1 ครั้ง

40 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส

30,000 ม.1 - ม.17 1 ครั้ง



 

6.4
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 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจําตําบล ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะประจํา

ตําบล
100,000 ม.1 - ม.17 1 ครั้ง

2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อดําเนินการขยายเขตประปา
ภายในตําบลด่านขุนทด

447,488 ม.1 - ม.17 1 ครั้ง

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลด่าน
ขุนทด

30,000 ม.1 - ม.17 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2555หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2556

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

งบประมาณ

7

7.1
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 โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ (วัน

ลอยกระทง วันสงกรานต์ งดเหล้า
เข้าพรรษา อาสาหบูชา สืบสาน
ตํานานด่านขุนทดฯลฯ

เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณี
ต่าง ๆ

600,000 สนง.อบต. โครงการละ
1 ครั้ง/ปี

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน

จัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เด็ก 
และเยาวชนได้ไปปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

30,000 วัด 1 ครั้ง

ที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ โครงการ /กิจกรรม
หน่วย

ดําเนินการ

พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
พ.ศ.2556พ.ศ.2555

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา



 

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 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วน

ตําบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด
จัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพ
ติด

200,000 สนง.อบต. 1  ครั้ง

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับอําเภอ  จังหวัด

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1  ครั้ง

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน
 จํานวน 17 หมู่บ้าน 100,000

หมู่ที่ 1 - 17 1  ครั้ง

พ.ศ.2556พ.ศ.2555หน่วย
ดําเนินการที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ โครงการ /กิจกรรม

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 

รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

หมู่บ้าน  จํานวน 17 หมู่บ้าน 100,000

8
8.1

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.

2 โครงการจัดการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก
อบต. ในหมู่บ้านที่ขยายเขต มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือหมดวาระ

20,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้ง

พ.ศ.2555
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ดําเนินการ

1

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2556

30,000 หมู่ที่ 1 - 17 1 ครั้งโครงการปกป้องสถาบันของชาติ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2552



 

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.

4 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิวส์ หลอดไฟ 
ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงาน

20,000 สนง.อบต. 5 ครั้ง

5 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่
ใช้ในการปฏิบัติราชการของอบต.

120,000 สนง.อบต. ตลอดทั้งปี

12 ครั้ง3 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ที่ชํารุดเสียหาย และมีความจําเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน

150,000 สนง.อบต.

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

6 โครงการจัดซื้อน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง จัดซื้อน้ํายาเคมีเครื่องดับเพลิง 20,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

7 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การทํางาน
ของอบต. ไตรมาสละ 1,000 ฉบับ

20,000 สนง.อบต. 3 ครั้ง

8 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 1 เครื่อง 5,600 สนง.อบต. 1 ครั้ง

9 ก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณด้านหลังที่
ทําการอบต.ด่านขุนทด

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว 370 เมตร 
รายละเอียดตามแบบอบต.ด่านขุนทด

100,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

10 ถมดินบริเวณสระน้ําที่ทําการอบต.ด่าน
ขุนทด

ถมดินสระน้ํา กว้าง 55 เมตร ยาว 55 
เมตร ลึกเฉลี่ย 4.30 เมตร

500,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง



 

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 โครงการติดตั้งและบริการอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูง ADSL และค่าเช่าพื้นที่ทํา
โฮมเพจ

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน
สําหรับส่วนราชการและค่าเช่าพื้นที่
ทําโฮมเพจแบบรายปี

20,000 สนง.อบต. 12 ครั้ง

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

แผนที่ภาษี 100,000 สนง.อบต. หมู่ที่ 1 - 17

8.3

พ.ศ.2555
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2556
นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน8.3
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 สัมมนาแก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

300,000 สนง.อบต. 72 คน

2 โครงการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทแก่  ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

พัฒนาความรู้ทางการศึกษาให้แก่
บุคลากร เพื่อให้สามารถนําความรู้มาใช้
ในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น

370,000      สนง.อบต. 4 คน

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสาร
บรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานสาร
บรรณและการใช้คอมพิวเตอร์ใน
สํานักงานให้แก่พนักงานส่วนตําบล

30,000       สนง.อบต. 40 คน

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

100 คน

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ

3 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดู
งานของบุคลการ อบต.ด่านขุนทด

เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ แนวทางการพัฒนา
ระหว่างองค์กร

400,000      สนง.อบต.



 

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.

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

จัดทําโครงการเพื่อให้พนักงานส่วน
ตําบลได้ไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 
วิปัสสนา

30,000 สนง.อบต. 40 คน

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้แก่ผู้บริการ สมาชิกสภา พนักงาน
ส่วนตําบล เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

50,000 สนง.อบต. 72 คน

8.4

พ.ศ.2555

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2556

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 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และตําบล

เ พื่ อจั ดก า รประ ชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้ านและระดับตํ าบล
ร่ วมหาแนวทาง ในกา ร พัฒนา
ท้องถิ่น

20,000 ม.1 - 17 1 ครั้ง

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.ด่านขุนทด

เพื่อประเมินหาความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ ม า ใ ชบ ริ ก า ร ขอ ง
หน่วยงานแต่ละส่วนภายในอบต.
ด่านขุนทด

20,000 ม.1 - 17 1 ครั้ง

สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ



 

9
9.2

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 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล

ตั้งจุดบริการ  2  ครั้ง  คือ
เทศกาลวันปีใหม่ และเทสกาลวัน
สงกรานต์

50,000 ม.1 - 17 2 ครั้ง

2 โครงการฝึกอบรม และทบทวนความรู้
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

 จัดฝึกอบรม และจัดซื้อชุดเครือง
แบบ อปพร. จํานวน 120 ชุด

200,000 ค่ายทหาร 1 ครั้ง

3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆของ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ 20,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

พ.ศ.2555 พ.ศ.2556
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆของ
อปพร.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอปพร. เช่น ไฟ
ฉาย กระบอง ฯลฯ

20,000 สนง.อบต. 1 ครั้ง

4 โครงการสายด่วน EMS1669 เพื่อให้บริการประชาชนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่นประสบอุบัติเหตุ ,
เจ็บป่วยและไม่มีรถไปโรงพยาบาล

 - สนง.อบต. ตลอดปี

10
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 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้   ปลูกหญ้า
แฝก

25,000 ม.1 - 17 1 ครั้ง

พ.ศ.2556
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วย
ดําเนินการ

พ.ศ.2555

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์



 

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 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะในชุมชน

โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการขยะ

50,000 ม.1 - 17 1 ครั้ง

 -เพื่อสร้างสถานที่ในการจัดเก็บขยะ
ที่บริจาคที่ประชาชนและเยาวชนใน
หมู่บ้านนําไปทิ้ง แต่เป็นสิ่งมีค่าอยู่

พ.ศ.2556

โครงการธนาคารขยะ โรงเรียน และ
ชุมชนในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

2 25,000 1 ครั้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วย

ดําเนินการ
พ.ศ.2555

ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

 - เสริมสร้างนิสัยให้รู้จักคุณค่าของ
ขยะ และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

3 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะในชุมชน
โดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน และเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการขยะ

30,000 ในเขตพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

1 ครั้ง


