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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

 



คํานําคํานํา  

 
  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ เพ่ือใช้กําหนดทิศทาง
และเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความ
ต้องการของประชาชน  และศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะ
ผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทํา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความ
ร่วมมือในการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท้ังส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชน  ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดําเนินงานฉบับนี้   จะเป็น
ประโยชน์ในการนําไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

๑.๑ บทนํา   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์   แผนสามปี  และแผนการดําเนินงาน  สําหรับแผนการดําเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  เพ่ือให้แนวทางการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณนั้น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซํ้าซ้อน
ของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทํางานกับหน่วยงานและการจําแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการ  ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงาน  จะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

แผนการดําเนินงาน  จะกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา  ท่ีจะบรรจุใน
แผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

๑) งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมท้ังเงิน
อุดหนุนท่ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

๒) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง  โดยไม่
ใช้งบประมาณ (ถ้ามี) 

๓) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

๔) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า
เกิดประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของแผนดําเนินงาน 

๑) เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา  ไปสู่การเตรียมพร้อมท่ีจะปฏิบัติได้ในแต่ละปี  
โดยระบุรายละเอียดถึงสถานท่ีท่ีดําเนินการ  เป้าหมายลักษณะกิจกรรม  งบประมาณ 

๒) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพ่ิมเติม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําหรับกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
และสําหรับใช้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
๑.๓ ข้ันตอนการจัดทําแผนดําเนินงาน 

ข้ันตอนที่ ๑  การจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแผนงาน โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน



อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทําร่างแผนการดําเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

ข้ันตอนที่ ๒  การพิจารณาและการประกาศใช้แผนการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดําเนินงาน  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีประกาศ  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
เค้าโครงร่างแผนการดําเนนิงาน 
         ร่างแผนการดําเนินงานพิจารณาจัดหมวดหมู่ในสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดําเนินงาน  2  ส่วน คือ 
 
   ส่วนที่ ๑  บทนํา  ประกอบด้วย 

- บทนํา 
- วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน 
- ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
- ประโยชน์ของแผนการดําเนินงาน 

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

 
๑.๔  ประโยชน์ของแผนการดําเนินการ 

๑) ทําให้ทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีดําเนินการเป้าหมายลักษณะกิจกรรมและ
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการต่าง ๆ 

๒) ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ิมเติมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓) สามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  และใช้ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบริหาร 



1

1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

1 0.88  -  - ส่วนโยธา

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมและภัยแล้ง

1 0.88 90,000             0.50 ส่วนโยธา

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง 2 1.77 180,000 1.00 ส่วนสวัสดิการ
สังคม/ส่วนการศึกษา

4 3.53 270,000 1.50

2
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 6 5.31 3,647,721 20.33 ส่วนการศึกษา

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)
  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน

1 0.88 36,000 0.20 ส่วนการศึกษา

2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 1.77 80,000 0.45 ส่วนการศึกษา

9 7.96 3,763,721 20.98

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

รวม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รวม

จํานวนโครงการ



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ

3
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี

คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน

1 0.88 50,000 0.28 สํานักงานปลัด

3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความมือและ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 2 1.77 120,000 0.67

สํานักงานปลัด

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน

 -  -  -  -  -

3 2.65 170,000 0.95

4
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
 -  -  -  -  -

4.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิด
กองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญใน

9 7.96 608,000 3.39 ส่วนการศึกษา/ส่วน
สวัสดิการสังคม,
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ

4.3  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2 1.77 90,000 0.50 สวัสดิการสังคม

4.4 ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ

2 1.77 70,000 0.39 สํานักงานปลัด,
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

4.5 ดําเนินโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

1 0.88 20,000 0.11 สํานักงานปลัด

14 12.38 788,000 4.39

5
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
2 1.77 425,000 2.37 ส่วนสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้าน
และชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี 
ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1 0.88 270,000 1.51

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การ
ป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

2 1.77 110,000 0.61 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 4.42 805,000 4.49

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

รวม

รวม



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ

6
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง

12 10.62 2,666,000 14.86 ส่วนโยธา,
สํานักงานปลัด,ส่วน
สาธารณสุขฯ

6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 13 11.50 2,989,000 16.66 ส่วนโยธา

6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
ชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 -  -  -  -  -

6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
 และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

3 2.65 1,538,500 8.58 ส่วนโยธา,สนง.การ
ไฟฟ้า,สนง.ประปา

28 24.77 7,193,500 40.10

7
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7 6.19 545,050 3.04 ส่วนการศึกษา

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

1 0.88 30,000 0.17 ส่วนการศึกษา

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ

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

5 4.42 640,000 3.57 ส่วนการศึกษา

13 11.49 1,215,050 6.78

8
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ
ในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม

1 0.88 100,000  - ส่วนโยธา

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ

3 2.65 550,000 3.07 สํานักงานปลัด,ส่วน
การคลัง,ส่วนโยธา

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

3 2.65 828,000 4.62 ทุกส่วน

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

1 0.88 20,000 0.11 สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม



ยุทธศาสตร์/แนวทาง
 จํานวน

งบประมาณ
ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดําเนินงาน
คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนโครงการ

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

2 1.77 40,000 0.22 สํานักงานปลัด

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 16 14.16 1,580,400 8.81 ทุกส่วน

26 22.99 3,118,400 16.83

9
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่

สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

 -  -  -  -  -

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

6 5.31 395,000 2.20 สํานักงานปลัด

6 5.31 395,000 2.20

10
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์

1 0.88 30,000 0.17 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

4 3.54 190,000 1.06 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 4.42 220,000 1.23
รวมโครงการทั้งหมด 113 100.00 17,938,671 100.00

รวม

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



 

1.1

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

1 โครงการจัดทําแผนลุ่มน้ําย่อย รวบรวมพร้อมวางระบบข้อมูลการ
บริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย

- สนง.อบต. ส่วนโยธา

. 0

งบประมาณ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ที่

ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

 โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2559พ.ศ.2558

. 0
1.2

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

1 โครงการขุดลอกสระหนองขอน
 ม.16

ขุดลอกสระ กว้าง 42 เมตร ยาว 50
 เมตร ลึกเดิม 1 เมตร ขุดลึกลงอีก 
2 เมตร

90,000 บ้านจั่นสันติสุข    
ม.16

ส่วนโยธา

90,000

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



 

1.3

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

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การดําเนินงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง                
จํานวน 1 โครงการ

150,000 หมู่ 1 - 17 ส่วนสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

จัดทําโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น           
 1 โครงการ

30,000 สนง.อบต ส่วนการศึกษา

180,000

พ.ศ.2558
ที่  โครงการ /กิจกรรม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2559

พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง

งบประมาณ

2.1

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์

593,600 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จํานวน 3 ศูนย์

ส่วนการศึกษา

1.เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ด่าน
ขุนทด

2.เด็กเล็กถึง
ระดับ ป.6 ของ
โรงเรียนในพื้นที่

1,056,1212 ส่วนการศึกษา

ที่  โครงการ /กิจกรรม

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2558หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2559

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนและเด็กเล็กก่อนวัย
เรียนได้บริโภคอาหารเสริม(นม)        
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน



 

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐ
ประชาสรรค์)

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน/ห้องเรียน  
ให้ถูกสุขลักษณะและตรงตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้าน
จั่นโคกรักษ์(รัฐ
ประชาสรรค์)

ส่วนการศึกษา

4 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนบ้านโคกรักษ์

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน/ห้องเรียน  
ให้ถูกสุขลักษณะและตรงตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

150,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนโคก
รักษ์

ส่วนการศึกษา

5 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน/ห้องเรียน  
ให้ถูกสุขลักษณะและตรงตาม

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัด

ส่วนการศึกษา

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอน
กลอย

ให้ถูกสุขลักษณะและตรงตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เล็กโรงเรียนวัด
ถนนหักน้อยดอน
กลอย

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.

เด็กเล็ก  ถึงระดับ ป.6 ของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่

1,748,000 โรงเรียนในเขต
พื้นที่

ส่วนการศึกษา

3,647,721

2.2

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

1 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้ดูแล
เด็กของอปท. ให้มีความรู้
ความสามารถ

36,000 สนง.อบต ส่วนการศึกษา

36,000

ที่  โครงการ /กิจกรรม

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

งบประมาณ
พ.ศ.2559



 

2.3

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง

เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกัน
ของเด็กและเยาวชน

50,000 สนง.อบต ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

      30,000 สนามกีฬาอบต. ส่วนการศึกษา

80,000

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3
3.1

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

1 โครงการอบรมการป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้ความรู้  1 ครั้ง 50,000 สนง./สถานที่
ศึกษาดูงาน

สํานักงานปลัด

50,000

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ



 

3.2

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําเกษตร 

และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
    จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ศึกษาดูงาน 100,000 สนง./สถานที่

ศึกษาดูงาน

สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร 20,000
สนง.อบต

สํานักงานปลัด

120,000
4

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ

4
4.2

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

1 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัยต่างๆ

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัยในการดํารงชีวิตเบื้องต้น

50,000 ครอบครัวผู้เดือน
ร้อนจากสาธารณ
ภัยภายในตําบล

สํานักงานปลัด

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

20,000 สนง.อบต./โรงเรียน ส่วนการศึกษา

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญใน

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
 โครงการ /กิจกรรม

หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ



 

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ
เพื่อจัดฝึกอบรม ศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพของผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธิภาพ อันจะสร้างประโยชน์
สูงสุดในการดํารงชีวิต

200,000    สนง.อบต./
สถานที่ดูงาน

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ  
เครื่องอุปโภค  บริโภคและ
สิ่งจําเป็นอื่น ๆ ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ผู้พิการ

20,000 สนง.อบต. ส่วนสวัสดิการ
สังคม

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 โครงการเพิ่มศักยภาพและบทบาท
สตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน 
ให้แก่กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด

30,000 สนง.อบต. ส่วนสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการสงเคราะห์เด็ก  
ครอบครัวผู้เดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ รวมถึงเครื่อง
อุปโภคบริโภคและสิ่งจําเป็นต่างๆ 
ในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ด้อยโอกาส

60,000 หมู่ที่ 1 - 17 ส่วนสวัสดิการ
สังคม

7 โ ค ร ง ก า ร ภู มิ คุ้ ม ภั ย ส า ย ใ ย
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนใน
ครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย ร่วมกัน
ทํากิจกรรมเป็นประโยชน์

100,000 สนง.อบต./สถานที่
จัดโครงการ

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้

80,000 สนง.อบต. ส่วนสวัสดิการ
สังคม

9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติด
เชื้อ HIV

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV 48,000 ผู้ติดเชื้อ HIV 
จํานวน 8 ราย

ส่วนสวัสดิการ
สังคม



 

4.3
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ

สร้างรายได้  กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
ขุนทด

50,000 สนง.อบต. ส่วนสวัสดิการ
สังคม

2 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานให้แก่กลุ่มอาชีพในเขต
ตําบลด่านขุนทด

40,000 สนง.อบต. ส่วนสวัสดิการ
สังคม

90,000

หน่วยดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ

 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ
พ.ศ.2559พ.ศ.2558

ที่

4.4

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

1 โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา จํานวน 1 โครงการ

30,000 โรงเรียน ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว 1002 ลว.
 1 กรกฎาคม  2557

โครงการป้องกันและแก้ปัญหายา
เสพติด 1 โครงการ

40,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

70,000

ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



 

4.5

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

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของอบต.ด่านขุนทด

เพื่อประเมินการให้บริการประชาชน 20,000 หมู่ที่ 1 - 17 สํานักงานปลัด

20,000

5
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ดําเนินโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

พ.ศ.2559
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ

ดําเนินกิจกรรมกลุ่มอสม.
225,000 หมู่ที่ 1 - 17 ส่วนสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเชื่อมโยงสายใยเครือข่าย
สาธาณสุข

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขของกลุ่ม อสม.ตําบล
ด่านขุนทด  การจัดกิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพ อสม.

200,000 หมู่ที่ 1 - 17 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

425,000

ที่ งบประมาณ
หน่วยดําเนินการ

 โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



 

5.2

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการสมทบระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่น(สปสช.)
มทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น(สปสช.) ม.1- 17

270,000 ม.1- 17 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

270,000

5.3

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 โครงการ /กิจกรรมที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีแก่

ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่
คณะผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

30,000 โรงพยาบาลของ
รัฐบาล

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล

.เพื่อลดอัตราป่วยและเสียชีวิตด้วย
โรคระบาดตามฤดูกาลของ
ประชากรในชุมชน

80,000 ม.1 - 17 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

110,000

ที่ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559หน่วยดําเนินการ
งบประมาณ

การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

 โครงการ /กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ



 

6
6.1

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

1 จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์

จัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 8 ชุด

200,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

2 จัดซื้อกระจกโค้ง จัดซื้อกระจกโค้งจํานวน 36 ชุด 198,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย
ข้างโรงฆ่าสัตว์ ม.2

.เพื่อพัฒนาถนนให้มีความสะอาด  
สวยงาม  สร้างปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน

30,000 บ้านหัวบึง ม.2 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง
พ.ศ.2559

 โครงการ /กิจกรรม

4 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้
ยากไร้

มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

100,000 ม.1 - 17 ส่วนโยธา

5 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ปรับปรุงศาลากลางบ้าน 100,000 บ้านโคกพัฒนา    
ม.12

ส่วนโยธา

6 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
ทํานบลุงทิม ม.13

ท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50 x 1.50  
ยาว 9 เมตร พร้อมแซมซ่อมทํานบ 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร ลึก
เฉลี่ย 3 เมตร พร้อมป้ายโครงการ

214,000 บ้านใหม่ไทยเจริญ 
ม.13

ส่วนโยธา

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
  เส้นรอบหมู่บ้าน ม.4

รางระบายน้ําคสล. ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ความยาวรวม 
264 เมตร พร้อมฝาคสล.และท่อคสล.
 พร้อมป้ายโครงการ

553,000 บ้านโคกรักษ์ ม.4 ส่วนโยธา



 

รายละเอียดโครงการ

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

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ม.14 เส้นทางเข้าหมุ่บ้านถึง
บ้านนายสุรธีร์

รางระบายน้ําคสล. ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 81 เมตร 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก พร้อมป้าย
โครงการ

251,000 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา
 ม.14

ส่วนโยธา

9 โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็ก บ่อพัก และรางระบายน้ํา
ม.11

ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กบ่อ
พัก รางระบายน้ําที่ชํารุดเสียหาย 
รายละเอียดตามแบบอบต.ด่านขุนทด
กําหนด

40,000 บ้านหหนองโสน   
ม.11

ส่วนโยธา

พ.ศ.2559
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

กําหนด

10 โครงการซ่อมแซมระบบระบาย
น้ําภายในตําบลด่านขุนทด

ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ํา
ภายในตําบลรายละเอียดตามแบบ
อบต.ด่านขุนทดกําหนด

100,000 ม.1 - 17 ส่วนโยธา

11 โครงการวางท่อระบายน้ําคสล.
พร้อมบ่อพัก ม.2 ซอย
ร้านอาหารบัวหลัน

วางท่อระบายน้ําคสล. ขนาด 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตาม
แบบอบต.ด่านขุนทดกําหนด พร้อม
ป้ายโครงการ

400,000 บ้านหัวบึง ม.2 ส่วนโยธา

12 โครงการวางท่อระบายน้ําคสล.
พร้อมบ่อพัก ม.6 เส้นภายใน
หมู่บ้าน

วางท่อคสล.ขนาด 0.40 เมตร
พร้อมบ่อพักรายละ เอี ยดตาม
แบบอบต.กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

480,000 บ้านถนนหักน้อย

 ม.6

ส่วนโยธา

2,666,000



 

6.2

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

1 ก่อสร้างถนนคสล. ม.16 ซอยบ้าน
นางแห้ง

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 42 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรัง

68,000 บ้านจั่นสันติสุข ม.
16

ส่วนโยธา

2 ก่อสร้างถนนคสล. ม.16 ซอยบ้าน
นายพูน

ช่วงที่ 1 ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง                
ช่วงที่ 2 ถนนคสล. กว้าง 7 เมตร 
ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร 

105,000 บ้านจั่นสันติสุข    
ม.16

ส่วนโยธา

พ.ศ.2558
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

พ.ศ.2559หน่วยดําเนินการ

ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้าย
โครงการ

3 ก่อสร้างถนนคสล. ม.16 ซอยบ้าน
ผู้ช่วยไพศาล

ถนนคสล. กว้าง 1.50 เมตร ยาว 36
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทางลูกรัง

31,000 บ้านจั่นสันติสุข    
ม.16

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างถนนคสล. ม.8 สายบ้านครู
เปี๊ยก

 ถนนคสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง  พร้อมป้ายโครงการ

    192,000 บ้านด่านขุนทด ม.8 ส่วนโยธา

5 ก่อสร้างถนนคสล. ม.15 ซอยพญา
ละคร

 ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 95 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง
ลูกรัง  พร้อมป้ายโครงการ

    206,000 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา ม.15

ส่วนโยธา



 

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ก่อสร้างถนนคสล. ม.10 เส้นรอบ

หมู่บ้าน
 ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 85 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรนือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 425 ตร.ม. 
พร้อมไหล่ทางลูกรัง พร้อมป้าย
โครงการ

    233,000 บ้านใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

ส่วนโยธา

7 ก่อสร้างถนนดิน ม.7 เชื่อมตําบล
หนองบัวละคร

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,680 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 4,620

200,000 บ้านดอนกลอย ม.7 ส่วนโยธา

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 4,620
ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

8 ก่อสร้างถนนดิน ม.9 ซอยหลัง
บ้านอบต.บุญมี

ช่วงที่ 1 ถนนดิน กว้าง 3 เมตร  
ยาว 155 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 
เมตร หรือมีปริมาตรงานดินไม่น้อย
กว่า 620 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ถนนดิน 
กว้าง 3 เมตร  ยาว 380 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตร
งานดินไม่น้อยกว่า 655 ลบ.ม.

53,000 บ้านเมืองหาญ ม.9 ส่วนโยธา

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   ม.
13 สายท่าข้ามเชื่อมอบต.สระจรเข้

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
255 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

143,000 บ้านใหม่ไทยเจริญ  
   ม.13

ส่วนโยธา



 

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5

 สายข้างวัด
ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 40 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร เสริม
ดินหนาเฉลี่ย 2 เมตร หรือปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 20.4  ลบ.ม.
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 576 
ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.

57,000 บ้านใหม่เจริญสุข   
  ม.5

ส่วนโยธา

11 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.  ม.17
 เส้นโรงงานน้ําแข็ง

ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง 5 เมตร
ยาว 106.50 เมตร รายละเอียด

461,000 บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา ม.17

ส่วนโยธา

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2559หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

 เส้นโรงงานน้ําแข็ง ยาว 106.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

พัฒนา ม.17

12 โครงการซ่อมแซมถนนในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดิน 
และถนนลูกรัง  ม.1 - 17

890,000 ม.1 - ม.17 ส่วนโยธา

13 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.5 ซ่อมแซมผิวจราจรโดยใช้ยางมะ
ตอยสําเร็จรูปพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
808 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

350,000 บ้านใหม่เจริญสุข   
  ม.5

ส่วนโยธา

2,989,000



 

6.4

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

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟภายในตําบลด่านขุนทด และ
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าอบต.ด่านขุนทด

1,052,500 ม.1 - ม.17 ส่วนโยธา และ
การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค

2 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด  ขยายเขต
ประปาภายในตําบลด่านขุนทด

ขยายเขตประปาภายในตําบลด่านขุน
ทด

386,000 ม.1 - ม.17 ส่วนโยธา และ
การประปาส่วน

ภูมิภาค

3 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จัดซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงาน 100,000 ม.1 - ม.17 ส่วนโยธา

 โครงการ /กิจกรรมที่ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2559

งบประมาณ
พ.ศ.2558หน่วยดําเนินการ

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

3 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์
(พลังงานแสงอาทิตย์)

จัดซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงาน
แสงอาทิตย์) จํานวน 2 ชุด

100,000 ม.1 - ม.17 ส่วนโยธา

1,538,500



 

7
7.1

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

1  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  โครงการจัดประเพณีลอยกระทง 250,000 สนามกีฬา อบต. ส่วนการศึกษา

2  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
 และวันผู้สูงอายุ

จัดงานประเพณีสงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ   จํานวน 1 ครั้ง

100,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
วิสาขบูชา

จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา

10,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

ที่

พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ โครงการ /กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ

พ.ศ.2559หน่วยดําเนินการ

4 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

30,000 วัดในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

ส่วนการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
แก่เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน

จัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ เด็ก 
และเยาวชนได้ไปปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

30,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

6 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่น
ดนตรีไทย

ฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรีไทย 30,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

7 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นดนตรีไทย จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 95,050 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

545,050



 

7.2

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตาม

แนวพระราชดําริ
ประชาสัมพันธ์เชิญแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้สนใจจาก
ภายนอกได้เข้าชมและทําการศึกษา
เแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี่และความรู้
ทางการเกษตรที่เหมาะสมให้กับ
ราษฎรที่ทํางาน เป็นแหล่งผลิต
อาหารของชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์

30,000 ชาวบ้านหมู่ที่ 7 
และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง

ส่วนการศึกษา

พ.ศ.2558

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2559หน่วยดําเนินการ
ที่

อาหารของชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

30,000
7.3

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

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุน
ทดต้านภัยยาเสพติด

 จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 1 ครั้ง 250,000 สนามกีฬาอบต. ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน
ในระดับอําเภอ  จังหวัด

 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ           
แข่งขันกีฬาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

30,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

พ.ศ.2559

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558



 

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่

30,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

4 โครงการซ่อมแซมเครื่องออกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน

ซ่อมแซมเครื่องออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 17

30,000 ม.1 - ม.17 ส่วนการศึกษา

5 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย            
หมู่ที่ 1 - 17

300,000 ม.1 - ม.17 ส่วนการศึกษา

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

ที่

640,000

8
8.1

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

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อบต.
ด่านขุนทด

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ 
อบต.เพื่อความสวยงามและสบาย
ตาสบายใจสําหรับผู้มาติดต่อราชการ

100,000 สนง.อบต. ส่วนโยธา

100,000

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม

พ.ศ.2558
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2559



 

8.2

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

1 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงานของบุคลากร อบต.
ด่านขุนทด

เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของบุคลากรในการ
บริหารจัดการองค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ใน
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน

400,000 สนง.อบต.และ
สถานที่ดูงาน

สํานักงานปลัด

พ.ศ.2559พ.ศ.2558

นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

50,000 สนง.อบต. ส่วนการคลัง

3 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว  ซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่ชํารุด     
หมู่ 1 - 17

100,000 ม.1 - 17 ส่วนโยธา

550,000



 

8.3

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้พนักงาน และประชาชน
ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อให้พนักงานส่วนตําบล คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต.ได้ไปปฏิบัติ

30,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน

ที่  โครงการ /กิจกรรม
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2559งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ พ.ศ.2558

จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกอบต.ได้ไปปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

3 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พ นั ก ง า น ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
พนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และสัมมนาเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

768,000 สนง.อบต. ทุกส่วนในสนง.

828,000



 

8.4

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ

ผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน เรื่อง
การจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาสามปี

20,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

20,000
8.5

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการจัดประชุมหรือสัมมนาใน เพื่ อจั ดการประ ชุมประชาคม 10,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

 โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

ที่

ที่

 โครงการ /กิจกรรม

พ.ศ.2559

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

1 โครงการจัดประชุมหรือสัมมนาใน
การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล

เพื่ อจั ดการประ ชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล
ร่วมหาแนวทาง ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

2 โครงการเสวนาสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืน

เพื่อให้เกิดความปรองดอง 
สมานฉันท์ในชุมชน/หมู่บ้าน โดยจัด
ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การดําเนินงานคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ

30,000 ม.1 - 17 สํานักงานปลัด

40,000



 

8.6

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

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ซ่ อมสมา ชิกสภาท้ อ ง ถิ่ นห รื อ
ผู้บริหารท้องถิ่น

10,000 จั ด ก า ร
เลือก ตั้งนายก
แ ล ะ ส ม า ชิ ก
อ บ ต .  ใ น
หมู่บ้านที่ขยาย
เขต  มี ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
หรือหมดวาระ

สํานักงานปลัด

2 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11 ตู้ 49,500 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

พ.ศ.2559
ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558

2 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
ทึบ

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11 ตู้ 49,500 สนง.อบต. สํานักงานปลัด
,ส่วนการศึกษา
,ส่วนการคลัง

,ส่วนสวัสดิการฯ

3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รถบรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค๊บ 787,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1KVA 
จํานวน 5 เครื่อง

30,500 สนง.อบต. สํานักงานปลัด
,ส่วนการศึกษา

,ส่วน
สาธารณสุขฯ



 

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

5 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

  อุดหนุนเหล่ากาดชาด   ปีละ 1 ครั้ง 5,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู และมี
ระบบฟอกอากาศ

28,000 สนง.อบต. ส่วนการคลัง

7 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
ชนิดบานเลื่อน

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบาน
กระจกเลื่อนกระจก จํานวน 4 ตู้

14,000 สนง.อบต. ส่วนการคลัง
,ส่วนการศึกษา
,ส่วนสวัสดิการฯ

พ.ศ.2558
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2559
ที่  โครงการ /กิจกรรม

8 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ

เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการปกป้อง
สถาบันของชาติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 
0808.2/ว1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 
2552

50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

9 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

10 โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน  
ระดับ 1 - 2

จัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน  ระดับ 1 - 2 4,500 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา

11 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ประจําสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผลประจําสํานักงาน จํานวน 
3 เครื่อง

90,000 สนง.อบต. ส่วนการศึกษา,
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม,
สํานักงานปลัด



 

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์     

(ปริ้นเตอร์) ขนาด A4
เครื่องพิมพ์  ชนิด Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED จํานวน 1 
เครื่อง

19,000 สนง.อบต. สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

13 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จําเป็นใน
ห้องพยาบาล

150,000 สนง.อบต. ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

14 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ

255,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด
,ส่วนโยธา

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ
คล่องตัว รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

,ส่วนโยธา

15 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด
แขวน ขนาด 18,000 บีทียู และมี
ระบบฟอกอากาศ

28,000 สนง.อบต. ส่วนโยธา

16 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (ปริ้นเตอร์)

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา ชนาด A3 จํานวน 1 เครื่อง

9,900 สนง.อบต. ส่วนโยธา

1,580,400



 

9
9.2

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

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุด
บริการช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เช่น
วันปีใหม่ และวันสงกรานต์

20,000 ม.4 และ ม.6 สํานักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน
ความรู้ให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) และจัดซื้อชุดเครืองแบบ 
อปพร.

50,000 ค่ายทหาร หรือ
สนง.อบต.

สํานักงานปลัด

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

หน่วยดําเนินการ

3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

เพื่อให้อปพร.มีทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการเผญิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

50,000 ค่ายทหาร หรือ
สนง.อบต.

สํานักงานปลัด

4 โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะ
ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ อปพร.
ตําบลด่านขุนทด

.เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

200,000 สถานที่ดูงาน สํานักงานปลัด

5  โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยใส่
ใจกฏจราจร

 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
รวมทั้งรู้กฎจราจร 

25,000 สนง.อบต. หรือ 
สนง.ขนส่งจ.นม.

สํานักงานปลัด

6 โครงการจัดซื้ อวัส ดุอื่ นๆวัส ดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆของอปพร.

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของอปพร.

50,000 สนง.อบต. สํานักงานปลัด

395,000



 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1

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

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อดําเนินกิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ํา, ลําตะคลอง, ป้าไม้ และดิน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ไข
ปัญหาดินเสื่อมโทรม

30,000 พื้นที่ตําบลด่านขุน
ทด

 ส่วน
สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม

30,000

10.2

งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ.2558

ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
พ.ศ.2559

ที่  โครงการ /กิจกรรม
หน่วยดําเนินการ

10.2

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

1 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์

  จัดอบรมให้ความรู้ จํานวน  1 ครั้ง 30,000 สนง.อบต. ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการณรงค์ประชาสัมพันธ์ลด
ภาวะโลกร้อน

จัดณรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จํานวน 1
 ครั้ง

30,000 สนง.อบต. ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการตลาดนัดมูลฝอยอันตรายใน
ชุมชน

จัดตลาดนัดขยะอันตรายในชุมชน 
จํานวน 10 หมู่บ้าน

30,000 หมู่ 1 -17 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับชาวบ้าน
 หมู่ที่ 1 - 17

 ถังขยะแบบมีฝาปิด แจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

100,000 หมู่ 1 -17 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

190,000

พ.ศ.2559พ.ศ.2558

ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

ที่  โครงการ /กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
หน่วยดําเนินการ



 

 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เรื่อง  การใช้แผนการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

**************************************** 
 
                ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้จัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แล้วนั้น  เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว  จึงขอประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประชาชนและผู้ท่ีสนใจขอทราบข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ในวัน  เวลาราชการ และช่วงเวลาพักเท่ียงรวมท้ังวันเสาร์เต็มวัน 

  ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
   (ลงช่ือ) 

  
 

 

 

 
 
 
 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 


