
 

 



คำนำ 

 
การจัดทำแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมคร้ังที่ ๔ ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่  3)           
พ.ศ.2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 600 ลงวันที่                
29 มกราคม 2559  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวันที่   
3 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่  มท 0810/ว 6732 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562เพื่อเป็นเคร่ืองมือทีส่ำคัญในการบริหารของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดทุกท่าน และหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ของผู้บริหารงานของผู้บริหารและความคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

  
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 
 



 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโคร้างสร้างพื้นฐาน
 

รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

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

1 โครงการซ่อม
สร้างก่อสร้าง
ถนนหินคลุก 
สายบ้านจั่น
สันติสุข หมู่ที่ 
16

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก 
สายบ้านจั่นสันติ
สุข หมู่ที่ 16กว้าง
 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร ยาว 
610 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุก
บดอัดแน่นรวม
ไม่น้อยกว่า  

496,000  บ้านจั่น
สันติสุข    

หมู่ 16

กองช่าง

2 โครงการซ่อม
สร้างถนนหิน
คลุก สายถนน
หักน้อยพัฒนา
 -บุ่งระกํา 
บ้านถนนหัก
น้อยพัฒนา  
หมู่ที่ 15

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก 
สายถนนหักน้อย
พัฒนา   -บุ่ง
ระกํา บ้านถนน
หักน้อยพัฒนา  
หมู่ที่ 15 กว้าง 6 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 510 
เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุก
บดอัดแน่นรวม

495,000     บ้าน
ถนนหัก
น้อยพัฒนา
 หมู่ 15

กองช่าง

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

ลําดั

บที่

แบบ ผด.02

25652564

6.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 โครงการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

งบประม

าณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

2



 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

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

3 โครงการซ่อม
สร้างถนนหิน
คลุก สายหลังอู่
เฮียไก่ บ้าน
โพธิ์ทองพัฒนา
 หมู่ที่ 14

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก 
สายหลังอู่เฮียไก่ 
บ้านโพธิ์ทอง
พัฒนา หมู่ที่ 14 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ยาว 310 เมตร 
หรือมีปริมาตร
หินคลุกบดอัด
แน่นรวมไม่น้อย
กว่า  285.98 
ลูกบาศก์เมตร  
เสริมดินคันทาง
หนา 0.50 เมตร 

498,000 บ้านโพธิ์
ทองพัฒนา
 หมู่ที่ 14

กองช่าง

4 โครงการซ่อม
สร้างถนนหิน
คลุก สายบ้าน
ใหม่ไทยเจริญ
สุข - บ้านดอน
ตะหนินใหญ่  
บ้านใหม่ไทย
เจริญ  หมู่ที่ 13

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก 
สายบ้านใหม่ไทย
เจริญ - บ้านดอน
ตะหนินใหญ่ บ้าน
ใหม่ไทยเจริญ 
หมู่ที่ 13 กว้าง 5 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 610 
เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุก
บดอัดแน่นรวม
ไม่น้อยกว่า  
471.23 ลูกบาศก์

496,000 บ้านใหม่
ไทยเจริญ
          
หมู่ที่ 13

กองช่าง

ลําดั

บที่
 โครงการ

งบประม

าณ 

(บาท)

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

2564 2565

3



 
รายละเอียดของ

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

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

5 โครงการซ่อม
สร้างถนนหิน
คลุก สาย
เลียบคลองน้ํา
ขาว บ้านโคก
รักษ์ -   หมู่ที่ 4

เพื่อซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
เลียบคลองน้ําขาว
 บ้านโคกรักษ์ 
หมู่ที่ 4  -กว้าง 4 
เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาว 755 
เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุก
บดอัดแน่นรวม
ไม่น้อยกว่า  

496,000บ้านโคกรักษ์ หมู่ กองช่าง

######

สถานที่

ดําเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอ

บหลัก

2564 2565ลําดั

บที่
 โครงการ

งบประม

าณ 

(บาท)

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


