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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  

อําเภอด่านขุนทด   อําเภอด่านขุนทด     

จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา  

  

  

  



คํานํา 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้

ดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ. 25๖๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   

ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒)  รายงานผล

และเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องติดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสอง

คร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด หวัง

เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ

พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 

 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                                                                    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลใน
อนาคตข้างหน้าไว้ดังนี้ 

“องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มุ่งม่ันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ภารกิจหลัก (MISSION) 
1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่ มีความเข้มแข็ง  โดยให้รับการบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานท่ี

จําเป็นอย่างเพียงพอ เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การเกษตร  ตลอดจนอนุรักษ์และ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ต่อไป 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจากภาครัฐ  และประชาชน 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมท้ังขจัด

ปัญหายาเสพติด 
5. จัดการดูแลส่ิงแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและท่ัวถึง 
2. ดําเนินการยกระดับความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  และความรู้เท่าทันสังคมมาให้กับคนในชุมชน  พร้อม

ท้ังส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี  มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการด้านความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ดําเนินการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสังคม 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  สามารถดําเนินการไปได้อย่างมี
ทิศทางและสามารถวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อ
แม่พ่ีน้องชาวด่านขุนทดอย่างแท้จริง  จะดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล คือ สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้  
ท้ังมีการกําหนดนโยบายการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและแผนพัฒนา ออกเป็น 6 ด้าน  
ดังนี้   

1.นโยบายด้านการบริหาร 
 1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานอย่างโปร่งใส 
 1.2 พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง และความเป็นธรรม 
 1.3 เพ่ิมศักยภาพของ อบต.ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วน 
 1.4 ประสานงานด้านงบประมาณจากในองค์กร และหน่วยงานอ่ืน 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.1 ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต และรางระบายน้ําในหมู่บ้าน  ถนนลาดยางเช่ือมหมู่บ้าน และถนน

ลูกรังในพ้ืนท่ีการเกษตร 
2.2 ดําเนินการขยายเขตการไฟฟ้าให้ท่ัวถึง และแสงสว่างให้เพียงพอ 
2.3 สร้างแหล่งน้ํา และระบบประปาน้ําดิบเพ่ือการเกษตร  

3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการเกษตร  
3.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรี กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มอ่ืน ๆ  
3.2 ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพและไปศึกษาดูงาน 
3.3 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพอาชีพด้านการเกษตรและการเล้ียงสัตว์ 
3.4 สนับสนุนการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 

4. นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
4.1 ดูแลเด็ก, คนชรา, ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม อปพร.,อสม.  และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
4.3 ดําเนินการโครงการ “อบต.พบประชาชน”  เพ่ือให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ เพ่ือรับทราบปัญหา 

และความต้องการของประชาชนชน 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นผู้นําทางด้านการพัฒนาหมู่บ้าน และ
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีสถานท่ี และอุปกรณ์การออกกําลังกายให้พอเพียง 
 5.2 ดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ  ดําเนินการปลูกป่าเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 
 5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
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6. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 6.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พร้อมส่ือการเรียนการสอน 
 6.2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
 6.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

 

  เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและนโยบายการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มียุทธศาสตร์หลักท่ีจะ
ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จํานวน 34 แนวทาง   ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
 เป้าหมาย 

 เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี พร้อมท้ังพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เม่ือปี 
2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ือ การอุปโภค
และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนคร้ังในการจัดทําโครงการ 
2. จํานวนแหล่งน้ํา ลําคลอง เพ่ิมมากขึ้นและได้รับการดูแลรักษา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  

เพ่ือเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ  ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้  

แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวช้ีวัด 

1.  จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ                    
2.  จํานวนครูผู้ดูแลเด็กและจํานวนนักเรียนท่ีได้รับการพัฒนา 
3.  จํานวนคร้ังในการจัดทําโครงการ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน  และพัฒนาคุณภาพ

การผลิตด้านเกษตรกรรม  มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนําเอาวิทยาการ  ใหม่ ๆ เพ่ือนําไป
ประยุกต์ในการทําอาชีพ 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ    มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน่ายและเพ่ือ
อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จํานวนคร้ังในการจัดทําโครงการ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข  สามารถดํารงชีวิต

อยู่ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา 

4.1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง เพ่ือ
เป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

4.2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการ
พัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือพ่ึงพาตนเองและครอบครัวได้อย่าง
มีเกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลท่ัวไป 

4.3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.4. ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือ
ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพ
ติดทุกระดับ 

4.5. ดําเนินโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จํานวนคร้ังในการจัดทําโครงการ 
3. ร้อยละของจํานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับการสงเคราะห์  เบ้ียยังชีพ     
4. จํานวนคร้ังในการจัดทําโครงการ 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี   

ได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการให้บริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร    สาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมู่บ้านและชุมชนท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

1.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
2. จํานวนคร้ังท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
3. จํานวนคร้ังในการจัดทําโครงการ 

2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้าน
ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

6.1   ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน  ให้สอดข้องกับ
ความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิตอย่างพอเพียง 

6.2   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
6.3   ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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6.4   ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีเพ่ิมขึ้นและได้รับการบํารุงรักษา 
2. จํานวนถนนท่ีได้รับการก่อสร้างเพ่ิมขึ้น 

 
 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

เป้าหมาย 
 เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้าง
ทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

แนวทางการพัฒนา 
7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการ

ท่องเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนคร้ังท่ีจัดโครงการ 
2. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
3. จํานวนหมู่บ้านท่ีได้รับการสนับสนุน 

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพ่ีอให้บรรลุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัด
นครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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 แนวทางการพัฒนา 

8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ี
กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรู้และทัศคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ     ในโลก 

8.2  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชน ให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

8.3  สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน   และในการส่ือสารและ
ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน     

8.4 บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา     

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ   ของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนอาคารท่ีทําการก่อสร้างปรับปรุง 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
3. จํานวนคร้ังท่ีจัดโครงการ 
4. จํานวนหมู่บ้านท่ีได้รับการสนับสนุน 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
แนวทางการพัฒนา 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมู่บ้าน 

 ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนหมู่บ้านท่ีติดตั้ง 
2. จํานวนคร้ังท่ีตั้งจุดตรวจ 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม 
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10.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน   สนับสนุน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา 
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน   

ในการรณรงค์และสร้างจิตสํานึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จํานวนคร้ังท่ีจัดโครงการ 
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3. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน 
 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไม่มีการ
ดําเนินการ 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ �  

4. มีการจัดตั้งคณะการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

5. มีการจัดประชุมคณะการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น �  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

�  

ส่วนที่ 2  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสําคัญของท้องถิ่นนํามาจัดทํา
ฐานข้อมูล 

�  

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทําแผน �  

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

�  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

�  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

�  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน �  

13. มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น �  

14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา �  

15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด �  

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา �  

17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ �  

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ �  

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ �  

 
 
 
 

แบบที่แบบที่  11  แบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถิ่นโดยตนเองแบบช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของทอ้งถิ่นโดยตนเอง  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนคราชสีมา 
2. รายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ.2559 ปีที่ 1 พ.ศ.2560 ปีที่ 1 พ.ศ.2561 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ ก ารสานต่ อ
แนวทางพระราชดําริ 

23 29,438,100 23 29,408,100 23 
 

29,408,100 69 88,254,300 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

11 3,416,000 11 2,416,000 11 2,416,000 33 8,248,000 

3. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร
พัฒนาการเกษตร 

7 240,000 7 240,000 7 240,000 21 720,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

16 13,322,000 16 13,860,000 16 13,860,000 48 41,042,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5 865,000 5 865,000 5 865,000 15 2,595,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

170 229,449,600 170 201,056,600 170 201,146,601 510 631,652,801 

7. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

14 1,610,000 14 1,410,000 14 1,410,000 42 4,430,000 

8. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

41 33,602,900 41 33,401,000 41 33,401,000 123 100,404,900 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน 

8 1,820,000 8 930,000 8 930,000 24 3,680,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1,540,000 12 1,440,000 12 1,440,000 36 4,420,000 

รวม 307 315,303,600 307 285,026,700 307 285,116,701 921 885,447,001 

 
 

 
 

 
 

แบบที่แบบที่   22  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คําช้ีแจง :  แบบท่ี 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 256611  และมีกําหนด
ระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 คร้ัง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ.2559 ปีที่ 1 พ.ศ.2560 ปีที่ 1 พ.ศ.2561 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ ก ารสานต่ อ
แนวทางพระราชดําริ 

23 29,438,100 23 29,408,100 23 
 

29,408,100 69 88,254,300 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

11 3,416,000 11 2,416,000 11 2,416,000 33 8,248,000 

3. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร
พัฒนาการเกษตร 

7 240,000 7 240,000 7 240,000 21 720,000 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

16 13,322,000 16 13,860,000 16 13,860,000 48 41,042,000 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5 865,000 5 865,000 5 865,000 15 2,595,000 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

170 229,449,600 170 201,056,600 170 201,146,601 510 631,652,801 

7. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

14 1,610,000 14 1,410,000 14 1,410,000 42 4,430,000 

8. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

41 33,602,900 41 33,401,000 41 33,401,000 123 100,404,900 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน 

8 1,820,000 8 930,000 8 930,000 24 3,680,000 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

12 1,540,000 12 1,440,000 12 1,440,000 36 4,420,000 

รวม 307 315,303,600 307 285,026,700 307 285,116,701 921 885,447,001 
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา(พ.ศ.2559-2561) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 

จํานวนโครงการ
ที่แล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการ
ที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
จําน
วน 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การสาน
ต่อแนวทางพระราชดําริ 

7 30.43 - 
 

- 16 69.57 - - - - 23 100 
 

2. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
พัฒนาด้านการศึกษา 

10 90.91 - 
 

- 1 9.09 - - - - 11 100 
 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

2 28.57 - 
 

- 5 71.43 - - - - 7 100 
 

4. ยุทธศาสตร์ ด้ าน
การพัฒนาสังคม 

8 50 - 
 

- 8 50 - - - - 16 100 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

2 40 - 
 

- 3 60 - - - - 5 100 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พั ฒ น า โ ค ร ง ส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

47 27.65 21 
 

12.35 102 60 - - - - 170 100 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการ ท่อง เ ท่ีย ว 
ศ า ส น า -วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีและกีฬา 

7 50 - 
 

- 7 50 - - - - 14 100 
 

8. ยุ ท ธศาสตร์ ก า ร
บริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีดี 

16 39.02 - 
 

- 25 60.98 - - - - 41 100 
 

9. ยุทธศาสตร์ ด้ าน
ก า ร รั ก ษ า ค ว า ม
ปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน 

4 50 - 
 

- 4 50   - - - 8 100 
 

10. ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

3 25 - 
 

- 9 75 - - - - 12 100 
 

รวม 106 34.53 21 6.84 180 58.63 -  -  -  - 307 100 
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6. การเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม 

จํานวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมจํานวน

เงิน 
จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ จํานวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ 

232,020 100 1,192,500 100 - - - - 1,424,520 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

3,163,233.86 100 - 
 

- - - 180,200 - 3,343,433.86 

3. ยุทธศาสตร์ ด้ านการ
พัฒนาการเกษตร 

25,084  - - 
 

- - - - - 25,084 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาสังคม 

240,670 100 - 
 

- - - 11,771,700 - 12,012,370 

5. ยุทธศาสตร์ ด้ านการ
พัฒนาสาธารณสุข 

270,000 100 - 
 

- - - - - 270,000 

6. ยุทธศาสตร์ ด้ านการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

7,436,748 100 3,068,500 100 - - 453,000 - 10,958,248 

7. ยุทธศาสตร์ด้ านการ
พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

804,481 100 - 
 

- - - - - 804,481 

8. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

2,030,741 100 - 
 

- - - - - 2,030,741 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

243,545 100 - 
 

- - - - - 243,545 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

94,798 100 - 
 

- - - - - 94,798 

รวม 14,541,320.86 100 4,261,000 100 - - 12,404,900  - 31,207,220.86 
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ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

โครงการ 
ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณ 
งบประมาณที่
ได้รับ/ต้ังไว้ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

1.เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
และอุดหนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 
� 

- 
 

- 
 

1,056,121 675,292.86 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

2. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน � - - 1,748,000 1,718,000 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

3. อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

� - - 593,600 571,280 เงินอุดหนุน
ท่ัวไป 

4. อุดหนุนเบ้ียยังชีพคนชรา � - - 9,866,900 9,879,700 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

5. อุดหนุนเบ้ียยังชีพคนพิการ � - - 1,904,800 1,892,000 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

7. เงินเดือน เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก �   334,040 318,840 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

8. ค่าจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก � - - 677,962 679,920 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

9.ค่าวัสดส่ืุอการเรียนการสอน �   180,200          180,000 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

10.โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์
ติก ม.4 

�   453,000 453,000 เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

รวม 
 

10 - - 16,814,623 16,368,032.86  
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. มีการตั้งงบประมาณในด้านการพัฒนาการเกษตรน้อยเกินไป  
2. การตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาสังคมน้อยเกินไป 
  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรตั้งงบประมาณอบรมด้านพัฒนาการเกษตรมากขึ้น เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ี และอยากให้มี

การดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรตั้งงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอ 
3. อบต.ควรเน้นการพัฒนาและให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดอบรมให้

ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองหรือเป็นการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือเป็นการเสริมรายได้ให้พอเล้ียงตนเองได้ 
4. อบต. ควรเน้นการพัฒนาด้านการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบ 



1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง  146,020          บาท
2 โครงการขุดลอกสระหนองขอน ม.16 86,000            บาท
3 โครงการขุดลอกคลองหนองไร่ ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) 24,500            บาท
4 โครงการขุดลอกคลองสวนหมาก ม.3 (จ่ายขาดเงินสะสม) 194,000          บาท
5 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะ  ม.10 (จ่ายขาดเงินสะสม) 367,000          บาท
6 โครงการขุดลอกคลองสายห้วยน้อย ม.7 เช่ือมจาก ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 323,000          บาท
7 โครงการขุดลอกสระน้ําสาธารณะน้ําประจําหมู่บ้าน  ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 284,000          บาท

1,424,520       บาท

1 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 29,204            บาท
2 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงป.6 โรงเรียนในพ้ืนท่ี 675,292.86      บาท
3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กอนุบาลและป.1 - ป.6) 1,718,000        บาท
4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน (เด็กเล็กก่อนวัยเรียน) จํานวน 3 ศูนย์ 517,280          บาท
5 โครงการจัดงานวันเด็ก 68,186            บาท
6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ 11,671            บาท
7 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 18,600            บาท
8 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) 77,000            บาท
9 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 48,000            บาท
10 ค่าวัสดุส่ือการเรียนการสอน(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 180,200          บาท

3,343,433.86   บาท

1 โครงการอบรมการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี 23,250            บาท
2 โครงการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,834             บาท

25,084           บาท

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปี 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร



1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติด (จัดซ้ือชุดตรวจสารเสพติดและป้ายโครงการ) 2,400             บาท
2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือ HIV   

 - ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 9,879,700        บาท
 - ผู้พิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 1,892,000        บาท
 - ผู้ติดเช้ือ HIV 42,000            บาท

4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ 19,860            บาท
5 โครงการเพ่ิมศักยภาพและบทบาทสตรี 12,360            บาท
6 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว 119,050          บาท
7 โครงการสงเคราะห์เด็ก ครอบครัวผู้เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส 42,000            บาท
8 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 3,000             บาท

12,012,370     บาท

1 โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนท่ี (สปสช.) 270,000          บาท
2 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีแก่ผู้บริหารและพนักงาน(ไม่ใช้งบประมาณ)  -

270,000         บาท

1 โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยของผู้ยากไร้ 100,000          บาท
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายโรงฆ่าสัตว์ ม.2 30,000            บาท
3 โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 200,000          บาท
4 โครงการจัดซ้ือกระจกโค้ง 198,000          บาท
5 ซ่อมแซมถนนชํารุด,วาตภัย,จัดซ้ือกระสอบทราย(งบกลาง) 426,740          บาท
6 โครงการวางท่อระบายน้ําคสล. พร้อมบ่อพัก เส้นภายในหมู่บ้าน ม.6 477,000          บาท
7 โครงการวางท่อระบายน้ําคสล. พร้อมบ่อพัก ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2 399,500          บาท
8 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10 228,000          บาท
9 โครงการก่อสร้างถนนดิน เช่ือมตําบลหนองบัวละคร ม.7 193,000          บาท
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังบ้านอบต.บุญมี  ม.9 52,000            บาท
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 สายท่าข้ามเช่ือมอบต.สระจรเข้  137,000          บาท
12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างวัด ม.5 55,000            บาท
13 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมทํานบลุงทิม ม.13 205,000          บาท
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. เส้นรอบหมู่บ้าน ม.4 539,000          บาท
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. เส้นภายในหมู่บ้าน ม.3 480,000          บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม



16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. เส้นทางเข้าหมู่บ้าน-บ้านนายสุรธีร์ ม.14 239,000          บาท
17 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. ม.17 เส้นโรงงานน้ําแข็ง 450,000          บาท
18 โครงการจัดซ้ือเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) 99,000            บาท
19 โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน ม.12 99,000            บาท
20 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนางแห้ง ม.16 66,000            บาท
21 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายพูน ม.16 101,000          บาท
22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยพญาละคร ม.15 200,000          บาท
23 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยหลังอู่ช่างชาย ม.11 54,300            บาท
24 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบลด่านขุนทด 796,500          บาท
25 โครงการซ่อมแซมผิวจราจร ม.5 300,000          บาท
26 โครงการซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก บ่อพัก และรางระบายน้ํา ม.11 39,000            บาท
27 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด (ม.3,5,6,7,9,15) 501,983.41      บาท
28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด (ม.1,2) 495,724.27      บาท
29 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ม.4 (อุดหนุนเฉพาะกิจ) 453,000          บาท
30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาทุ่ง ม.9 (จ่ายขาดเงินสะสม) 196,000          บาท
31 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายประเสริฐ - ร้านพุงกาง ม.6 (จ่ายขาดเงินสะสม) 180,000          บาท
32 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ม.10 200,000          บาท
33 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไปห้วยลําเชียงไกร ม.15 (จ่ายขาดเงินสะสม) 132,000          บาท
34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาทุ่ง  ม.15 (จ่ายขาดเงินสะสม) 95,500            บาท
35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายร่ืนรมย์รีสอร์ท  ม.5 (จ่ายขาดเงินสะสม) 130,500          บาท
36 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางยุพิน  ม.4 (จ่ายขาดเงินสะสม) 113,500          บาท
37 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.13 (จ่ายขาดเงินสะสม) 25,000            บาท
38 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองตากง ม.16 (จ่ายขาดเงินสะสม) 399,000          บาท
39 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 เช่ือมอบต.สระจรเข้ (จ่ายขาดเงินสะสม) 250,000          บาท
40 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลองกุดมิตาว ม.4  (จ่ายขาดเงินสะสม) 280,000          บาท
41 โครงการก่อสร้างถนนดิน  สายคลองน้ําขาวทิศใต้ ม.4  (จ่ายขาดเงินสะสม) 239,000          บาท
42 โครงการก่อสร้างถนนดิน  สายนาตาลน ม.5  (จ่ายขาดเงินสะสม) 119,000          บาท
43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายใต้บึง  ม6  (จ่ายขาดเงินสะสม) 445,000          บาท
44 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.1 สายไร่นายช่วงไป  ม.6  (จ่ายขาดเงินสะสม) 358,000          บาท
45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  สายบ้านนางใย  ม.3  (จ่ายขาดเงินสะสม) 38,000            บาท
46 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างวัด  ม.5  (จ่ายขาดเงินสะสม) 68,000            บาท
47 โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง(ซ้ือยางมะตอย) 75,000            บาท

10,958,248     บาท



1  โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 95,135            บาท
2 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด 242,836          บาท
3 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าท่ี เด็กและเยาวชน 29,400            บาท
4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายประจําหมู่บ้าน 299,600          บาท
5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและเยาวชน 13,200            บาท
6 โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นดนตรีไทย 29,760            บาท
7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นดนตรีไทย 94,550            บาท

804,481         บาท

1 โครงการจัดทําส่ือส่ิงพิมพ์ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของอบต.ด่านขุนทด 111,000          บาท
2 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนท้องถิ่น 722,278          บาท
3 โครงการจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 83,550            บาท
4 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 51,000            บาท
5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง 27,400            บาท
6 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมหอกระจายข่าว 96,750            บาท
7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองสํารองไฟ 117,300          บาท
8 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 12,078            บาท
9 โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองดับเพลิง(เติมน้ํายาเคมีดับเพลิง) 18,900            บาท
10 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบทึบ จํานวน 11 ตู้ 41,800            บาท
11 โครงการจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารแบบานเล่ือน จํานวน 4 ตู้ 11,600            บาท
12 โครงการจัดซ้ือโต๊พทํางานแก่พนักงาน จํานวน 1 ชุด 4,350             บาท
13 โครงการในการจัดประชุมประชาคมหรือสัมมนาในการจัดทําเวทีประชาคมหมู่บ้านและตําบล 8,195             บาท
14 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 14,940            บาท
15 โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(จัดซ้ือทรายอะเบท,น้ํายาพ่นหมอกควัน) 51,600            บาท
16 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน 658,000          บาท

2,030,741       บาท

1 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล(ค่าเบ้ียเล้ียงอปพร. 67,200            บาท
2 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของ อปพร. 47,645            บาท
3 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย 22,000            บาท
4 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อปพร. 106,700          บาท

243,545         บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรมปลูกป่า) 22,048            บาท
2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดภาระโลกร้อนและการรักษาส่ิงแวดล้อมฯ 43,510            บาท
3 โครงการตลาดนัดมูลฝอยอันตรายในชุมชน 29,240            บาท

94,798           บาท

จํานวนโครงการทั้งหมดที่ดําเนินการ    106    โครงการ 31,207,221       
จํานวนเงินที่ใช้  31,207,220.86.-บาท 31,182,136.54   

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เร่ือง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
**************************************** 

 
                ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะกรรมการดังกล่าวได้ดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รายงานผลและเสนอความเห็นชอบต่อ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลขุนทด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  แล้วนั้น 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประชาชนและผู้ท่ีสนใจขอทราบข้อมูลและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ในวัน  เวลาราชการ และช่วงเวลาพักเท่ียงรวมท้ังวันเสาร์เต็มวัน 
และทางเว๊ปไซต์ www.dankhuntod.go.th  

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ วันที่  ๓๑  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

          (ลงช่ือ)     
 

(นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 

 

 


