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  การจดัทาํแผนพฒันาสามปี   (พ.ศ. 2554 - 2556) ขององค์การบรหิารส่วนตําบล      
ด่านขนุทด  ดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ/น พ.ศ. 2548   เพื/อใชก้ําหนดทศิทางและเปาหมายในการพฒันาทอ้งถิ/น้           
โดยไดจ้ดัทําใหส้อดคล้องกบัสภาพปญหั าความตอ้งการของประชาชนและศกัยภาพของท้องถิ/น     
สอดคล้องกบันโยบายรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ยุทธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั  อําเภอ    และยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบลด่านขนุทด  คณะ
ผูบ้รหิารและผูจ้ดัทาํแผนพฒันาฉบบันี=ไดจ้ดัทําแผนฯ   เพื/อเป็นแนวทางในการจดัทาํขอ้บญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี      ใหส้ามารถพรอ้มที/จะนําไปปฏบิตัแิละสามารถใชใ้นการประสาน
แผนการพฒันาทอ้งถิ/นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล   ตามนโยบายที/คณะผูบ้รหิาร
มุง่หวงัที/จะใหเ้กดิการพฒันาในทอ้งถิ/น 

  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด  ขอขอบคณุทุกภาคสว่นที/ไดใ้หค้วามรว่มมอื
ในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  (พ.ศ. 2554 - 2556) ทั =งสว่นราชการ ภาคเอกชน ประชาคม
ทอ้งถิ/น ประชาชน ตลอดจนพนักงานและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดา่นขนุทด และ
หวงัเป็นอยา่งยิ/งว่าแผนพฒันาสามปีองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดา่นขนุทดฉบบันี= จะเป็นประโยชน์
ในการนําไปพฒันาทอ้งถิ/นต่อไป 
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สวนที�  ่สวนที�  ่ 11  
บทนํา 

 
1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 
 แผนพฒันาสามปี  หมายถงึ  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ%น  ที%สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  อนัมลีกัษณะเป็นการกําหนดรายละเอยีด
แผนงาน/โครงการพฒันาที%จดัทาํขึ0นสําหรบัปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ%งมคีวามต่อเนื%องและเป็นแผน
กา้วหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมกีารทบทวนเพื%อปรบัปรุงเป็นประจาํทุกปี 
 แผนพฒันาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏบิตัโิดยมี
หลกัคดิที%ว่า  ภายใตย้ทุธศาสตรก์ารพฒันาหนึ%ง ๆ จะมแีนวทางการพฒันาไดม้ากกว่าหนึ%งแนวทาง  
และภายใต้แนวทางการพฒันาหนึ%ง   จะมโีครงการ/กจิกรรมได้มากกว่าหนึ%งโครงการ/กจิกรรม  ที%
จะต้องนํามาดําเนินการเพื%อให้บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเปาหมายที%ตอ้งการในแต่ละยุทธศาสตร์้

การพฒันา  ซึ%งจะมผีลต่อวตัถุประสงค ์ เปาหมาย  จุดมุง่หมายการพฒันาอยา่งยั %งยนืและวสิยัทศัน์้  
 นอกจากนี0  แผนสามปี  เป็นแผนที%มคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบังบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ%นใช้การวางแผนพฒันาเป็นเครื%องมอืในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที%จะทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  ไปจดัทํางบประมาณ   เพื%อให้กระบวนการจดัทาํงบประมาณเป็นไป
ดว้ยความถกูตอ้ง รอบคอบ  ครบถว้น  และผา่นกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 
1.2 วตัถปุระสงคใ์นการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 

1. เพื%อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทอ้งถิ%น 
2. เพื%อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
3. เพื%อแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในทอ้งถิ%น 
4. เพื%อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิ%น 
5. เพื%อประสานการพฒันาใหส้อดคลอ้งกนัทั 0งในระดบั สว่นกลาง สว่นภมูภิาคและสว่น

ทอ้งถิ%น 
 
1.3 ขั (นตอนในการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  ม ี 7  ข ั 0นตอนดงันี0 
ขั (นตอนที�  1  การเตรยีมการจดัทาํแผน 
  คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอโครงการจัดทํา
แผนพฒันาสามปีต่อคณะผูบ้รหิาร  โดยกาํหนดทรพัยากรในการจดัทาํแผนพฒันาสามปีและกาํหนด
ปฏิทินงานไว้อย่างชดัเจน  และแจ้งให้ผู้เกี%ยวขอ้งทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพฒันาองค์การ
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บริหารส่วนตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
หน่วยงานภายใน  สว่นราชการที%เกี%ยวขอ้ง  และประชาคมหมูบ่า้น 
 
ขั (นตอนที�  2  การคดัเลอืกยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบล  จะสรุป
ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  พร้อมทั 0งขอ้มูลที%
เกี%ยวขอ้ง ปญหาความต้องการของทอ้งถิ%น  รวมทั 0งสรุปยุทธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัั /อําเภอ 
และนโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิ%น  เพื%อนําเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
  คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดการประชุมร่วมกนัระหว่าง
คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ประชาคมหมูบ่า้นและสว่นราชการที%เกี%ยวขอ้ง  เพื%อ
ร่วมกนัพจิารณา  โดยในการจดัทําแผนพฒันาสามปีครั 0งแรก  ให้เวทกีารประชุมร่วมกนัดงักล่าว  
คดัเลือกยุทธศาสตร์การพฒันา  แนวทางการพฒันา  ที%สมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทํา
แผนพฒันาสามปี  เพื%อเป็นกรอบในการพจิารณาจดัทาํโครงการ/กจิกรรมในแผนพฒันาสามปี 

สําหรบัปีต่อไป  ให้เวทกีารประชุมร่วมกนัพจิารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร ์
แนวทางการพฒันาที%ไดค้ดัเลอืกและโครงการ/กจิกรรมที%กาํหนดไว ้ ยงัมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่ซึ%ง
สามารถเพิ%มเตมิโครงการหรอืตดัทอนลงได ้
 
ขั (นตอนที�  3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บรหิารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจและเกบ็ขอ้มลูที%จําเป็นต่อการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี  เพื%อนํามาวเิคราะหแ์นวทางการพฒันา โครงการ/กจิกรรม ไดอ้ย่างถกูตอ้ง  
โดยจะตอ้งเกบ็ขอ้มลูทั 0งขอ้มลูภายในองคก์รและขอ้มลูภายนอก  เพื%อสามารถนํามา
วเิคราะหจ์ุดแขง็  จุดออ่น  โอกาส  และอปุสรรคโดยใชเ้ทคนิค  SWOT   

3.2 การวเิคราะหข์อ้มลู  ประกอบดว้ย  4  กจิกรรมหลกั คอื 
1. การประเมนิผลการพฒันาที%ผ่านมา 
2. การคดัเลอืกยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
3. การจดัลาํดบัความสาํคญัของแนวทางการพฒันา 
4. การตดัสนิใจเลอืกแนวทางการพฒันาในหว้งสามปี 
 

ขั (นตอนที�  4  การกาํหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา 
  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วตัถุประสงคข์องยุทธศาสตรก์ารพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันาที%สอดคลอ้งกบัแนวทางการ
พฒันาในชว่งสามปี  โดยนําวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัทาํเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา
ในชว่งสามปี 
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ขั (นตอนที�  5  การจดัทาํรายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  พจิารณา

คดัเลอืกโครงการที%สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี  มาจดัทํารายละเอยีดโครงการ      
ในดา้นเปาหมาย  ผลผลติ  ผลลพัธ ์ งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูร้บัผดิชอบ  และตวัชี0วดัความสาํเรจ็  ้

โดยเน้นการศกึษารายละเอยีดของกจิกรรมที%จะดําเนินการในปีแรกของแผนพฒันาสามปี  เพื%อให้
สามารถนําไปจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปีไดต่้อไป 

 
ขั (นตอนที�  6  การจดัทาํรา่งแผนพฒันาสามปี 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  จดัทาํรา่ง
แผนพฒันาสามปีโดยมเีคา้โครง  ประกอบดว้ย  5  สว่นดงันี0 

สว่นที%  1  บทนํา 
สว่นที%  2  สภาพทั %วไปและขอ้มลูพื0นฐานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
สว่นที%  3  ผลการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในปีที%ผา่นมา 
สว่นที%  4  ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา  
สว่นที%  5  บญัชโีครงการพฒันา   
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  จดัประชุม

เวทปีระชาคมซึ%งประกอบดว้ย  คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ประชาคมหมู่บ้าน  
และหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง เพื%อเสนอรา่งแผนพฒันาสามปี และรบัฟงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และั
นําไปปรบัปรงุแผนพฒันาสามปีใหส้มบรูณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบล นําร่าง
แผนพฒันาสามปีที%ปรบัปรงุแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเพื%อพจิารณา 
 
ขั (นตอนที�  7  การอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 

คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเสนอรา่งแผนพฒันาสามปีที%ผา่นการ
พจิารณาใหผู้บ้รหิาร เสนอคณะกรรมการประสานแผนองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเพื%อพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ 

ผูบ้รหิาร นําร่างแผนพฒันาสามปีที%ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  เสนอขอรบัอนุมตัจิากสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

เมื%อสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลพจิารณาอนุมตัแิผนพฒันาสามปีแลว้ สภา
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล จะสง่ใหผู้บ้รหิาร   ประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีและนําไปปฏบิตั ิ  รวมทั 0ง
แจง้สภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล คณะกรรมการพฒันาจงัหวดั  คณะกรรมการพฒันาอาํเภอ  
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง รวมทั 0ง
ประกาศใหป้ระชาชนและหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้งไดร้บัทราบโดยทั %วกนั 
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1.4  ประโยชน์ของการจดัทาํแผนพฒันาสามปี 
การจัดทําแผนพฒันาสามปี  เป็นเครื%องมอืช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้

พจิารณาอย่างรอบครอบใหเ้หน็ถงึความเชื%อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง   ๆ ที%อาจมี
ความเชื%อมโยงและส่งผลทั 0งในเชงิสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั  เพื%อให้องค์การบรหิารส่วน
ตาํบล  นํามาตดัสนิใจกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานและใชท้รพัยากรบรหิารของทอ้งถิ%นไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื%อเกดิประโยชน์อยา่งสงูสดุต่อประชาชนในทอ้งถิ%น 
 



 

สวนที� ่สวนที� ่ 22  
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สวนที� ่สวนที� ่ 22  
สภาพทั �วไปและข้อมูลพื�นฐานที�สาํคญั 

ลกัษณะทั 
วไปและประวตัคิวามเป็นมาของพื�นที
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด 

2.1 ประวตัความเป็นมาิ  

  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตั �งเป็น
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเมื
อวนัที
 20 กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.2540 โดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 
40 และมาตรา 41 แหง่พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 และให้
โอนบรรดางบประมาณ ทรพัยส์นิ สทิธ ิ เรยีกรอ้งหนี�ต่างๆ และเจา้หน้าที
ของสภาตาํบลด่านขนุทด     
ไปเป็นองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด 

 ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนตาํบลด่านขนุทดมเีขตตามเขตตําบล ตามกฎหมายลกัษณะ
การปกครองทอ้งที
 ยกเวน้สว่นที
อยูใ่นเขตเทศบาลและสุขาภบิาลที
มอียูใ่นตาํบลนั �น กรณีที
มปีญหาั

เกี
ยวกบัแนวเขตขององค์การบรหิารส่วนตําบลใด ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล นายอาํเภอ 
ผู้ว่าราชการจงัหวัด และหวัหน้าฝา่ ยบรหิาร ของราชการบรหิารส่วนท้องถิ
นที
เกี
ยวข้องร่วมกนั
วนิิจฉยั 
 
2.2 สภาพทั �วไป 
 1) ที�ตั �ง 
  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด ตั �งอยูบ่นที
ราบสงูโคราช อยูห่า่งจากจงัหวดั
นครราชสมีาไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ ระยะทาง 69 กโิลเมตร ตามถนนสายนครราชสมีา –          
ขามทะเลสอ – ด่านขนุทด และหา่งจากกรงุเทพฯ ระยะทาง 257 กโิลเมตร 

       อาณาเขต 
  ทศิเหนือ ตดิต่อกบั ตาํบลหนองบวัตะเกยีด ตาํบลหนองบวัละคร 
  ทศิใต ้  ตดิต่อกบั ตาํบลตะเคยีน 
  ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบั ตาํบลสระจรเข ้
  ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบั ตาํบลบา้นเกา่ 
 

2) เนื�อที� 
   องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด มพีื�นที
ทั �งหมด 63.31 ตารางกโิลเมตร 
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3) ภมูประเทศิ  
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีพื�นที
ติดต่อกบั 6 ตําบล ได้แก่ ตําบล  

บา้นเก่า  ตําบลพนัชนะ    ตําบลหนองบวัตะเกยีด  ตาํบลหนองบวัละคร  ตําบลสระจรเข ้ ตําบล
ตะเคยีน   สภาพพื�นที
โดยทั 
วไปเป็นที
ราบสงู ลกัษณะดนิเป็นดนิร่วนปนทราย ไมอุ่ม้นํ�าเกบ็ความชื�
ไดน้้อย มคีวามอดุมสมบูรณ์ตํ
า 
 

4) เขตการปกครอง 
  แบ่งเขตการปกครองทั �งหมดออกเป็น   17  หมูบ่า้น แบ่งออกเป็น 

หมทีู� ่ 1 บา้นหาญ  ม ี  37    ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 2 บา้นหวับึง ม ี 235 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 3 บา้นจั �น  ม ี 248   ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 4 บา้นโคกรกัษ์ ม ี 367   ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 5 บา้นใหมเจรญสุข่ ิ  ม ี 259  ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 6 บา้นถนนหกัน้อย ม ี 200 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 7 บา้นดอนกลอย  ม ี 102 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 8 บา้นดานขนุทด่   ม ี 6  ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 9 บา้นเมืองหาญ  ม ี 7 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 10 บา้นใหมไชยณรงค์่  ม ี 60 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 11 บา้นหนองโสน  ม ี 59  ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 12 บา้นโคกพฒันา ม ี 45 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 13 บา้นใหมไทยเจรญ่ ิ  ม ี 86  ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 14 บา้นโพธทองพฒันาิA  ม ี 92 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 15 บา้นถนนหกัน้อยพฒันา ม ี 126 ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 16 บา้นจั �นสนัตสขุิ   ม ี 147  ครวัเรอืน 
หมทีู� ่ 17 บา้นสร้างสรรคพ์ฒันา  ม ี 47 ครวัเรอืน 

-   หมูบ่า้นที
อยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทดเตม็ทั �งหมูบ่า้น 
จาํนวน  7  หมูบ่า้น ไดแ้ก่    หมูท่ี
 3,4,6,7,10,15,16 

- หมูบ่า้นที
อยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลด่านขนุทดบางสว่น    
     จาํนวน  10  หมูบ่า้น ไดแ้ก ่    หมู่ที
  1,2,5,8,9,11,12,13,14,17 

 
5) ท้องถนอื�นในตาํบลิ�  

จาํนวนเทศบาลตาํบล  1  แหง่  ไดแ้ก่ เทศบาลตาํบลดา่นขนุทด 
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6) ประชากร 
มปีระชากรอาศยัอยูเ่ป็นจาํนวนทั �งสิ�น  2,076  ครวัเรอืน ประชากรจาํนวน 9,191

คน แยกเป็นชาย  4,467  คน  หญงิ  4,726  คน    จาํแนกรายหมูบ่า้นไดด้งันี� 
 
 

ตารางแสดงจาํนวนประชากรในเขตพื�นที�องคก์ารบรหารสวนตาํบลดานขนุทดิ ่ ่  

จาํนวนประชากร (คน) 
หมู่ที� ชื�อหมบูา้น่  

เพศชาย เพศหญงิ  
จาํนวนรวม 

(คน) 
1 บา้นหาญ  58 59 117 
2 บา้นหวับงึ 421 447 868 
3 บา้นจั 
น  581 567 1,150 
4 บา้นโคกรกัษ ์  747 849 1,596 
5 บา้นใหมเ่จรญิสขุ 536 617 1,153 
6 บา้นถนนหกัน้อย 439 457 896 
7 บา้นดอนกลอย  245 257 502 
8 บา้นด่านขนุทด 23 19 42 
9 บา้นเมอืงหาญ  26 26 52 
10 บา้นใหมไ่ชยณรงค ์ 123 120 243 
11 บา้นหนองโสน  136 142 278 
12 บา้นโคกพฒันา  89 84 173 
13 บา้นใหมไ่ทยเจรญิ 189 187 376 
14 บา้นโพธทิองพฒันาH  197 207 404 
15 บา้นถนนหกัน้อยพฒันา  287 294 581 
16 บา้นจั 
นสนัตสิขุ  322 336 658 
17 บา้นสรา้งสรรคพ์ฒันา  48 56 104 

รวม 4,467 4,726 9,191 

 

2.3 สภาพเศรษฐกจิ  
 1) อาชีพ 
  ประชากรสว่นใหญ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การทาํไร ่ ทาํนา มี
บางสว่นที
ประกอบอาชพีรบัจา้ง   โดยจะไปทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรมทั �งในเขตอาํเภอด่านขนุ
ทด และเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
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 2) หน่วยธรุกจในเขตองคก์ารบรหารสวนตาํบลดานขนุทดิ ิ ่ ่  
  - ธนาคาร    จาํนวน     -  แหง่ 
  - โรงแรม    จาํนวน     -  แหง่ 
  - ปมนํ�ามนัและก๊าซั �    จาํนวน     4 แหง่ 
  - โรงงานอตุสาหกรรม   จาํนวน     2 แหง่ 
  - โรงส ี     จาํนวน     7 แหง่ 
  - โรงฆา่สตัว ์    จาํนวน     1 แหง่ 
 
2.4 สภาพสงัคม 
 1) การศึกษา 
  - โรงเรยีนประถมศกึษา   จาํนวน     4 แหง่ 
  - โรงเรยีนมธัยมศกึษา   จาํนวน     1 แหง่ 
  - โรงเรยีนอาชวีศกึษา   จาํนวน     1 แหง่ 
  - โรงเรยีน / สถาบนัชั �นสงู  จาํนวน     - แหง่ 
  - ที
อา่นหนังสอืพมิพป์ระจาํหมูบ่า้น    จาํนวน     17  แหง่ 

 2) สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 
  - วดั / สาํนักสงฆ ์   จาํนวน     6 แหง่ 
  - มสัยดิ     จาํนวน     - แหง่ 
  - ศาลเจา้    จาํนวน     - แหง่ 
  - โบสถ ์    จาํนวน     - แหง่ 
 
 3) สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรฐัขนาด              จาํนวน     - แหง่ 
  - ศนูยส์ขุภาพชมุชน   จาํนวน     1 แหง่ 
  - สถานพยาบาลเอกชน   จาํนวน     - แหง่ 
  - รา้นขายยาแผนปจจบุนัั   จาํนวน     - แหง่ 
  - อตัราการมแีละใชส้ว้มราดนํ�า รอ้ยละ 99 
 

4) ความปลอดภยัในชีวตและทรพัยส์นิ ิ  
  - สถานีตํารวจ    จาํนวน     - แหง่ 
  - สถานีดบัเพลงิ    จาํนวน     - แหง่ 
 
 
 



9 

 

2.5 การบรการพื�นฐานิ  
 1) การคมนาคม 
  อบต.ด่านขนุทด มกีารคมนาคมทางบกประเภทเดยีว คอื 
  -   ถนนทางหลวงแผน่ดนิ ลาดยาง 1 สาย  ไดแ้ก ่ถนนสคีิ�ว-ชยัภูม ิ
 -   ถนนทางหลวงจงัหวดั  2  สาย ไดแ้ก ่  ถนนสายดา่นขนุทด - หนองสรวง     

และถนนสายด่านขนุทด - บาํเหน็จณรงค ์
-   ถนน รพช. ไดแ้ก่  ถนนสายถนนหกัน้อย - ประคาํ 
-   ถนนคอนกรตีภายในหมูบ่า้น 
-   ถนนลกูรงัตดิต่อกนั เชื
อมระหว่างหมูบ่า้น 

  การคมนาคม มรีถยนตโ์ดยสารแล่นผา่นหลายสาย ไดแ้ก่ สายเลย - กรงุเทพฯ, 
ชยัภูม-ิ กรงุเทพฯ,   หนองบวัลาํภ ู- กรงุเทพฯ   นอกจากนี�ยงัมรีถประจาํทางวิ
งระหวา่ง ด่านขนุทด 
- นครราชสมีา 

 2) การโทรคมนาคม 
  - ที
ทาํการไปรษณียโ์ทรเลข 1 แหง่ 
  - สถานีโทรคมนาคมอื
นๆ - แหง่   

3) การไฟฟ้า 
  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทดมไีฟฟาเขา้ถงึทุกหมูบ่า้น แต่ยงัไม่ครบทุก้

หลงัคาเรอืนและขาดไฟฟาสาธารณะบางสว่น้  

 4) แหลงนํ�าธรรมชาต่ ิ  
  - ลาํนํ�า, ลาํหว้ย    8 สาย 
  - บงึ, หนองและอื
นๆ  21 แหง่ 

 5)  แหลงนํ�าที�สร้างขึ�น่  
  - ฝาย    14 แหง่ 
  - บ่อนํ�าตื�น           102 แหง่ 
  - บ่อโยก             15 แหง่  
  - สระนํ�า    19 แหง่ 
 
 
2.6 ข้อมลูอื�นๆ 
 1) ทรพัยากรธรรมชาตในพื�นที�ิ  
 - ปาไมภ้ายในเขต่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดา่นขนุทด มจีาํนวน 1 แหง่ เป็นปาไมช้มุชน่  
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 2) มวลชนจดัตั �ง 
  - ลกูเสอืชาวบา้น     1 รุน่  
  - อาสาสมคัร ปปส.    17 หมูบ่า้น 
  - ผูป้ระสานพลงัแผน่ดนิตา้นภยัยาเสพตดิ 17 หมูบ่า้น 
  - สมาชกิโครงการ To Be Number One   17 หมูบ่า้น 
  - อสม.      17 หมูบ่า้น 

2.7 ศกัยภาพในตาํบล 
       ก. ศกัยภาพของชุมชนและพื�นที� 
 1) การรวมกลุมของประชาชน่  
    - กลุ่มอาชพี    5 กลุ่ม 
    - กลุ่มออมทรพัย ์   6 กลุ่ม 
    - กลุ่มอื
นๆ    - กลุ่ม 
 
 2) จดุเดนของพื�นที� ่ (ที�เอื�อตอการพฒันาตาํบล่ ) 

ตาํบลด่านขนุทดมศีกัยภาพที
เอื�ออาํนวยต่อการพฒันาดงันี� 
 (1) การคมนาคมมเีสน้ทางตดิต่อกนัได้หลายอําเภอ ซึ
งตาํบลด่านขนุทดเป็นศูนย์

รวม  การเดนิทางกอ่นจะแยกเสน้ทางไปอาํเภอต่างๆ 
  (2)    ผลผลติทางดา้นการเกษตรตําบลดา่นขนุทดประกอบอาชพีทางเกษตรดงันี� 
     - ปลกูขา้วในหมูท่ี
 3,4,5,6,7 
     - ปลกูมนัสาํปะหลงัในหมูท่ ี
  3,4,5,6,7,10 
     - ปลกูขา้วโพดในหมูท่ี
 3,4,5,6,7,10 
     - ปลกูพรกิในหมูท่ี
 3,4,5,6,7 

  (3)  อุตสาหกรรม มโีรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตําบลด่านขุนทด 2 แห่ง  คอื
บรษิทัวาวาแพค ประกอบกจิการเกี
ยวกบัผลติกระสอบ และโรงงานสรุาชมุชน 
  (4)  แหล่งท่องเที
ยวตําบลดา่นขนุทดมแีหล่งนํ�าสามารถพฒันาเป็นสถานที
ทอ่งเที
ย
และพกัผอ่นหยอ่นใจได ้
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       ข. ศกัยภาพขององคก์ารบรหารสวนตาํบลิ ่  
 1) คณะผู้บรหาริ     มีรายนามดงันี�  

1. นายเสง่             ชั �วสวุรรณ นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
2. นายวาเรนทร ์ ประภาสชุาต ิ รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
3. นายชาญชยั  เพยีงขนุทด รองนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
4. นายวนิยั  เกยีรตศิรสีริ ิ เลขานุการนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 2) สมาชกสภาองคก์ารบรหารสวนตาํบล ิ ิ ่    มีรายนามดงันี�  
1. นายอนันต์  พนูสวาย ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
2. นายประเสรมิ  คอกขนุทด รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  
3. นางบงัอร    เลขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
4. นายตรยีชยั    ด่านสนุทรวงษ ์ สมาชกิสภา อบต. 
5. นางหทยัรตัน์   ผกามาศ  สมาชกิสภา อบต. 
6. นางอนุสรนิทร ์  เตมิลาภ สมาชกิสภา อบต. 
7. นายพยงุ    นาคนา    สมาชกิสภา อบต. 
8. นายพศิาล  ภมูโิคกรกัษ ์ สมาชกิสภา อบต. 
9. นายบุญสม  เปียสนัเทยีะ สมาชกิสภา อบต. 
10. นายรณฤทธิ H  นาคพลกรงั สมาชกิสภา อบต. 
11. นายแสง  คาํขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
12. นายประมลู  หนัขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
13. นายประเสรมิ สขุขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
14. นายสมาน  โสขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
15. นายสหรฐั    แต่งสนัทยีะ สมาชกิสภา อบต. 
16. นายสมนึก    ทองคลี
  สมาชกิสภา อบต. 
17. นายบุญม ี  มุง่ชมกลาง สมาชกิสภา อบต. 
18. นายสรุพล  หยุขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
19. นายประกอบ   สามขนุทด สมาชกิสภา อบต 
20. นายสมบรูณ์ ทดี ี  สมาชกิสภา อบต. 
21. นางกรองทอง   เชษฐขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
22. นายยิ
งศกัดิ H  คณูขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
23. นายพเยาว ์  ทองคาํพลู สมาชกิสภา อบต. 
24. นายพนัธพ์ยคัฆ ์ วงษ์พระจนัทร ์ สมาชกิสภา อบต. 
25. นายสาํเภา  หาดขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
26. นายยอง  หาดขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
27. นางชมุสาย   เชงิขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
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28. นายสรุธรี ์  บวัสนุทร สมาชกิสภา อบต. 
29. นายอรุณ   หงษ์สนัเทยีะ สมาชกิสภา อบต.  
30. นายเชดิ  สายจนัทร ์ สมาชกิสภา อบต. 
31. นายศริชิยั  หบิขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
32. นายสนัต ิ  คางขนุทด สมาชกิสภา อบต. 
33. นายเสน่ห ์     ทองคลี
  สมาชกิสภา อบต.  
34. นางนุชนาฏ   ขอจนัทรก์ลาง สมาชกิสภา อบต.  
 

 3) จาํนวนบคุลากร   พนกังานสว่นตําบลและพนักงานจา้ง   มจีาํนวน   32  คน  โดยแบ่ง
สว่นราชการ  ดงันี� 

 สาํนักงานปลดัองคก์ารบรหารสวนตาํบลิ ่  จาํนวน   14    คน 

1. นายเมอืแมน ศษิยส์วุรรณ ตาํแหน่ง  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
2. นางสาววราภรณ์ วทิยารตัน์ ตาํแหน่ง   เจา้หน้าที
วเิคราะหน์โยบายและแผน 
3. นางปราณ ี  เฉลมิชาต ิ ตาํแหน่ง   บุคลากร 
4. นางชญาภา มาตรงัศร ี ตาํแหน่ง   นกัพฒันาชมุชน 
5. นายธงไชย  รกัขติกลุ ตาํแหน่ง   นิตกิร 
6. นางศริพิร  ทองคลี
  ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานธุรการ 
7.  นายสกล  แพงสระน้อย     ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั้  
8.  นางทศัวรรณ อนิโพธิ H  ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานพฒันาชมุชน 
9.  นายพงษ์สนัต์ กองขนุทด ตาํแหน่ง   คนงานทั 
วไป 
10.  นายสชุาต ิ เกยีรตศิรสีริ ิH  ตาํแหน่ง   นกัการภารโรง 
11. นางปารชิาต ิ ขวญัเผอืก ตาํแหน่ง   ผูช้ว่ยเจา้หน้าที
ธรุการ 
12. นางสาววรรณพร ปีระจติร  ตาํแหน่ง   ผูช้ว่ยเจา้หน้าที
บนัทกึขอ้มลู 
13. นางสาวศริพิร เชขนุทด ตาํแหน่ง   ผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน 
14. นางสาวสกุญัญา นาคนา  ตาํแหน่ง   คนงานทั 
วไป 

 
สวนโยธา่  จาํนวน    4    คน 
1. นายพรีวุธ    วงศส์าโรจน์ ตาํแหน่ง  หวัหน้าสว่นโยธา  
2. นางเยาวมาลย ์ ภมูโิคกรกัษ ์ ตาํแหน่ง  เจา้พนักงานธรุการ 
3. นายพงษศ์กัดิ H เดชพนัธ ์ ตาํแหน่ง   ผูช้ว่ยชา่งโยธา 
4. นายพรโชค  คอกขนุทด ตาํแหน่ง   คนงานทั 
วไป 
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 สวนการคลงั่  จาํนวน    8    คน 
1. นางธนัยพตั  ธญัธนชัพรกุล ตาํแหน่ง   หวัหน้าสว่นการคลงั 
2. นางเพยีงตะวนั มงักร ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี
3. นางจุฑารตัน์   ศริภิรูภิากร ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี
4. นางพมิพพ์ชัร ยา่นกลาง ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานพสัดุ 
5. นางสาวศศธิร พรหมรงัสติ ตาํแหน่ง   เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได ้
6. นางสาวภณิดา พรหมรงัสติ ตาํแหน่ง   เจา้หน้าพนักงานธุรการ 
7. นางกลุวด ี  คงธนธาดาพร ตาํแหน่ง   ผูช้ว่ยเจา้หน้าที
จดัเกบ็รายได ้
8. นายสมชาย  คณูขนุทด ตาํแหน่ง   คนงานทั 
วไป 
 

 สวนการศึกษา ศาสนา และวฒันธ่ รรม   จาํนวน   5  คน 
1. นางณฐักมล แปลงกระโทก ตาํแหน่ง  นักวชิาการศกึษา 
2. นางสาวธดิารตัน์ กาจกลาง ตาํแหน่ง  ผูด้แูลเดก็อนุบาลและปฐมวยั 
3. นางมณฑริา เมยีขนุทด ตาํแหน่ง  ผูด้แูลเดก็อนุบาลและปฐมวยั 
4. นางสาวถลชันนัท ์ ภมูโิคกรกัษ ์ ตาํแหน่ง ผูด้แูลเดก็อนุบาลและปฐมวยั 
5. นางเพลนิพชิฌา ด่านสนุทรวงศ ์ ตาํแหน่ง ผูด้แูลเดก็อนุบาลและปฐมวยั 

 งานตรวจสอบภายใน    จาํนวน    1    คน 
1.  นางอุตสาห ์ แจ่มจาํรสัแสง ตาํแหน่ง  เจา้หน้าที
ตรวจสอบภายใน 

 
 4) ระดบัการศึกษาของบคุลากร 
  ประถมศกึษา  จาํนวน       -        คน 
  มธัยมศกึษา  จาํนวน       2        คน  
  อาชวีศกึษา   จาํนวน       9        คน 
  ปรญิญาตร ี  จาํนวน      17       คน  
  สงูกว่าปรญิญาตร ี จาํนวน       4        คน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที� ่สวนที� ่ 33  
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สวนที� ่สวนที� ่ 33  
ผลการพฒันาองคก์ารบรหารสวนตาํบลดานขนุทด ในปีที�ผานมาิ ่ ่ ่  

 

 วตัถปุระสงค ์  เพื�อใหท้ราบถงึผลการพฒันาในปี  2552 ที�ผา่นมาว่าองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลด่านขนุทด  ไดนํ้าแผนงาน/โครงการไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด  และบรรลุวตัถุประสงค์
การพฒันาหรอืไม ่

 องคป์ระกอบ  ประกอบดว้ย  การประเมนิผลการนําแผนประจาํปีไปปฏบิตัใินเชงิ
ปรมิาณและการประเมนิประสทิธผิล  ของแผนพฒันาประจาํปีในเชงิคณุภาพ  โดยจาํแนกตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโดยนําเสนอดงันี4 

 การประเมนิผลการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด ปี 2552 ที�ผา่นมา  เป็น
การประเมนิผลและสรปุผลการพฒันาในรอบปีที�ผา่นมา โดยประเมนิผล 2 ลกัษณะ ดงันี4 

3.1 ประเมนผลการนําแผนพฒันาประจาํปีไปปฏบตัในเชงปรมาณโดยดาํเนนการดงันี.ิ ิ ิ ิ ิ ิ  
 เปรยีบเทยีบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที�อยู่ในแผนพฒันาประจําปีกบั
คดิเป็นรอ้ยละและงบประมาณตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา รายละเอยีดตามตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบจาํนวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ในแผนพฒันาประจาํปี พ.ศ.2552  ที�ดาํเนนการจรงิ ิ  

ยุทธศาสตร ์
จาํนวน

โครงการใน
แผนพฒันา 

จาํนวน
โครงการที�

ดาํเนนการจรงิ ิ  
ร้อยละ 

จาํนวน
งบประมาณ
ในแผนพฒันา 

จาํนวน
งบประมาณที�
ดาํเนนการจรงิ ิ  

ร้อยละ 

1.  การบรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพคณุภาพ 27 17 62.96 4,164,000 3,482,189 83.63 
2.  การพฒันาสาธารณสขุ 6 3 50.00 843,000 574,100  68.10 
3.  การพฒันาดา้นการศกึษา 7 3 42.86 230,000 140,000  60.87 
4.  การพฒันาดา้นสวสัดิการสงัคม 16 9 56.25 6,628,000 5,971,932 90.10 
5.  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม 
2 1 50.00 800,000 20,000 2.50 

6. ดา้นเกษตรกรรม 4 1 25.00 350,000 - - 
7. การกฬีาและนนัทนาการ 6 3 50.00 550,000 314,976 57.27 
8. การพฒันาทรพัยากรและสิ�งแวดลอ้ม 8 1 12.50 575,000 - - 
9. โครงสรา้งพื4นฐาน 101 40 39.60 15,811,550 6,973,990 44.11 
10. ส่งเสรมิศาสนาและวฒันธรรม 4 2 50.00 517,000 389,940 75.42 
11. ดา้นความมั �นคงปลอดภยัในและทรพัยส์นิ 6 5 83.33 1,255,000 297,800 23.73 

รวม 187 85 45.45 31,723,550 18,164,927 57.26 
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3.2 ประเมนประสทธผลของแผนพฒันาประจาํปีิ ิ ิ ในเชงคณุภาพิ  
     องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด ไดต้ดิตามและประเมนิผลการดาํเนนิการตาม

แผนพฒันาประจาํปี พ.ศ.2552 ของแต่ละแนวทางและโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดา่น
ขนุทด ว่าสามารถตอบสนองความตอ้งการและแกไ้ขปญหาของประชาชน บรรลวุตัถปุระสงคข์องั

การพฒันาตามที�กาํหนดไว้มากน้อยเพยีงใด โดยนําเนอเป็นภาพรวมของแต่ละยทุธศาสตรก์าร
พฒันาดงันี4 
 

1.ยทุธศาสตรก์ารบรหารราชการตามหลกัการบรหารบ้านเมืองที�ดีิ ิ  
 มีวตัถปุระสงค ์

1) เพื�อส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพฒันาทาง
การเมอืงและสงัคมเพื�อพฒันาทอ้งถิ�นใหม้คีวามโปร่งใส  ตรวจสอบไดต้ามหลกับรหิาร
จดัการที�ด ี(Good Govermance) 

2) เพื�อสง่เสรมิเพื�อศกัยภาพของบุคลากรและองคก์รใหม้คีวามรูค้วามสามารถสอดคลอ้ง
กบังานที�ตอ้งปฏบิตั ิ

3) เพื�อสง่เสรมิการพฒันาระบบการบรกิารประชาชนตามมาตรฐานสากล 
4) เพื�อพฒันาและจดัระเบยีบของชุมชน 
5) สง่เสรมิประชาธปิไตยและการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
6) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที�ทนัสมยั  เพื�อใหบ้รกิารประชาชน 

สรปุผลการพฒันา องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดา่นขนุทด ไดด้าํเนินการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรก์ารจดัการบา้นเมอืงที�ด ี  เพื�อสนบัสนุนประชาชนทุกภาคสว่นใหไ้ดม้สีว่นรว่มในการ
พฒันาและตรวจสอบการทาํงานภาครฐั  และใหบ้รรลุแนวทางการดาํเนนิงานของจงัหวดั
นครราชสมีาดงันี4 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารทางราชการใหแ้กป่ระชาชนในเขตพื4นที�
บรกิาร สง่เสรมิการจดัทาํประชาคมหมูบ่้าน สง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย สง่บุคลากรทั 4งในสว่นพนักงานและสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขา้อบรม 
สมัมนา เพื�อเพิ�มพนูความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิาน จดัหาวสัดอุุปกรณ์ รวมทั 4งปรบัปรุงอาคาร
สาํนักงาน เพื�ออาํนวยความสะดวกในการบรกิารประชาชน โดยไดจ้ดัทาํแผนพฒันาดา้นการบรหิา
ราชที�ดจีาํนวน  27 โครงการ  ดาํเนินการ  17 โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 62.96 ของโครงการทั 4งหมด 

 
2.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ 
 มีวตัถปุระสงค ์

1) พฒันาระบบบรกิารสขุภาพใหม้คีณุภาพมาตรฐานทั �วถงึและครบวงจร  ผูร้บับรกิาร
สามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งครอบคลุมเป็นธรรมเกดิความพงึพอใจ 
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2) สนบัสนุนการพฒันากาํลงัดา้นสาธารณสขุ  โดยจดัทุนการศกึษาสนับสนุน (แพทย/์ 
พยาบาล/ เจา้หน้าที�สาธารณสขุ)  ครอบคลุมทุกวชิาชพี 

3) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนในดา้นสาธารณสขุ  โดยสง่เสรมิและสนบัสนุน
อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม) ใหท้าํงานอยา่งมคุีณภาพและมขีวญักาํลงัใจที�ด ี

4) จดัระบบสง่เสรมิสขุภาพภาคประชาชนเพื�อการพึ�งพาตนเองของประชาชน  สูก่ารมี
สขุภาพที�ด ี  (คุม้ครองผูบ้รโิภค/การควบคุมปองกนัโรคตดิต่อ้ /ไมต่ดิต่อ/ การฟื4นฟู
สขุภาพประชาชน / อนามยัโรงเรยีน) 

5) เพื�อเสรมิสรา้งจติสาํนึกใหเ้กดิความตระหนกัในดา้นสขุอนามยั  การสาธารณสขุและการ
ออกกาํลงักาย 

สรปุผลการพฒันา องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดา่นขนุทด ไดด้าํเนินการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสุขเพื�อสนับสนุนการเสรมิสรา้งการบรกิารดา้นสขุภาพแกป่ระชาชน  
เพื�อนําไปสูก่ารมสีขุภาพอนามยัที�ด ี   ไดร้บัการบรหิารสาธารณะสขุอยา่งทั �วถงึครอบคลุมและเป็น
ธรรม  รวมทั 4งพฒันาการใหบ้รกิารระบบการแพทยฉุ์กเฉนิ (EMS)  ใหป้ระสทิธภิาพ โดยได้
ดาํเนินการจดัทาํแผนพฒันาดา้นสาธารณะสขุจาํนวน 7  โครงการ  ดาํเนินการได ้3  โครงการ คดิ
เป็นรอ้ยละ 50 ของโครงการทั 4งหมด 

 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา 
 มีวตัถปุระสงค ์

1) เพื�อสง่เสรมิการจดัการศกึษา  การเรยีนรูท้ั 4งในระบบและนอกระบบ 
2) พฒันาคุณภาพด้านการศึกษาของเด็ก และเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  จัดให้มีและเพิ�ม

ศกัยภาพศนูยพ์ฒันาเดก็ 
3) เพื�อสนับสนุนการจดัการศกึษาให้มคีวามพรอ้มทั 4งทางกายภาพและใชเ้ทคโนโลยเีพื�อ

พฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 
4) ส่งเสรมิสนับสนุนการจดัการเรยีนรูท้ี�เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยบรูณาการกบัการศกึษา  

ศาสนาและวฒันาธรรมทอ้งถิ�น 

สรปุผลการพฒันา    การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลด่านขนุทดดา้นการศกึษา  
มกีารสง่เสรมิดา้นการศกึษาในระบบและนอกระบบ  และสง่เสรมิสนบัสนุนดา้นการกฬีาเพื�อ
เสรมิสรา้งสขุอนามยัที�ดใีหเ้กดิในทุกชุมชน  โดยไดด้าํเนินการจดัทาํแผนรองรบัการพฒันาดา้น
การศกึษาจาํนวน 7  โครงการ  ดาํเนินการได ้ 3  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 42.86 ของโครงการ
ทั 4งหมด 
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4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสวสัดการสงัคมิ  
มีวตัถปุระสงค ์
1) เพื�อพฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติเดก็ ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส ใหไ้ดร้บับรกิารและ

สวสัดกิารที�ด ี
2) พฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร โดยสนบัสนุนเบี4ยยงัชพีผูส้งูอายอุยา่งทั �วถงึและ

เป็นธรรมในทกุๆเดอืน 
3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั 4งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก 

เยาวชน วยัทาํงาน วยัชราและผูต้ดิเชื4อ HIV   

สรปุผลการพฒันา    การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทดดา้นสวสัดกิาร
สงัคม เพื�อสง่เสรมิคณุภาพชวีติของประชาชนในพื4นที� ใหอ้ยูอ่ยา่งมคีวามสงู สามารถดาํรงชวีติอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งไมม่ปีญหา ั  ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนรองรบัการพฒันาดา้นสวสัดกิารสงัคม จาํนวน 
16 โครงการ  ดาํเนินการได ้ 9  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 ของโครงการทั 4งหมด 
 
 
5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจ พาณชยกรรม อตุสาหกรรมิ ิ  

มีวตัถปุระสงค ์
1) เพื�อสนบัสนุนเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนทางเศรษฐกจิระดบับุคคล  ครอบครวั  

และชมุชนทอ้งถิ�นโดยเฉพาะผลติผลทางการเกษตรและการแปรรปูสนิคา้ทางเกษตร 
2) พฒันาความสามารถและทกัษะฝีมอืในการผลติเพิ�มมลูค่าของสนิคา้ 
3) ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพด้านการผลิต เพื�อเพิ�มมูลค่าผลผลิตและการตลาด  โดยให้

ความรูก้บัประชาชนอยา่งทั �วถงึและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติจรงิ 
4) เพื�อเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิระดบัชมุชน  ใหเ้ป็นรากฐานสาํคญัสาํหรบัการ

พฒันาเศรษฐกจิในระดบัพึ�งพาตนเอง 
 

สรปุผลการพฒันา  องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลด่านขนุทด ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนรองรบั
การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ จาํนวน 2 โครงการ ดาํเนินการได ้1 โครงการ คดิเป็นร้อยละ 50 สาเหตุที�
ทําใหไ้ม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ทั 4งหมด เนื�องจากขอ้จํากดัเรื�องงบประมาณ ประกอบกบั
ประชาชน กลุ่มและหมู่บ้านต่างๆ ยงัไม่มกีารจดัตั 4งกลุ่มอย่างเป็นทางการเพื�อดําเนินการกจิกรรม
ต่างๆ หรอืหากมกีไ็มส่ามารถดาํเนินกจิกรรมกลุม่ไดอ้ยา่งต่อเนื�อง จงึมเีพยีงบางกลุ่มเท่านั 4นที�ขอรบั
การสนับสนุนงบประมาณจากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลด่านขนุทด 
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6. ยทุธศาสตรด้์านเกษตรกรรม 
 มีวตัถปุระสงค ์

1) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ   เพื�อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  
สนบัสนุนศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน /และแหล่งเรยีนรูด้า้นเศรษฐกจิพอเพยีง  และเกษตรทฤษฏี
ใหม ่

2) พฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศดา้นเกษตรกรรม 
3) ประชาสมัพนัธ์และรณรงค์ให้เกษตรมีความเชื�อมั �นในการใช้เกษตรอนิทรีย์แทนปุย๋

วทิยาศาสตรเ์พื�อลดคา่ใชจ้่ายและเพิ�มผลผลติทางการเกษตรของเกษตรกร 
4) พฒันาระบบและเพิ�มศกัยภาพการผลติ / ผลผลติดา้นการเกษตรอนิทรยี ์

สรุปผลการพฒันา   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านเกษตรกรรมได้มกีาร
ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพฒันาด้านการเกษตร  จํานวน 4 โครงการ ดําเนินการได้ 1
โครงการ  คดิเป็นร้อยละ 25 ของโครงการทั 4งหมด   สาเหตุที�ทําใหไ้มส่ามารถดําเนินการไดต้าม
แผนทั 4งหมดเนื�องจากงบประมาณที�มีอยู่อย่างจํากดัและขาดแคลนเจ้าหน้าที�  ที�มคีวามสามารถ
เฉพาะดา้นการเกษตร  
 
7. ยทุธศาสตรก์ารกีฬาและนันทนาการ 

วตัถปุระสงค ์
1) ส่งเสรมิกฬีาและนันทนาการระดบัเยาวชนและประชาชน เพื�อแก้ปญหายาเสพตดิและใช้ั

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
2) สง่เสรมิการกฬีาทกุประเภท  เพื�อความเป็นเลศิและเป็นอาชพี  สนับสนุนกฬีาพื4นบา้น 
3) ส่งเสรมิสนับสนุนนักกฬีาระดบัเยาวชนใหเ้ป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัและสนับสนุนโรงเรยีน

การกฬีา 
4) สนบัสนุนอปุกรณ์กฬีาใหก้บัทกุหมูบ่า้น เพื�อใหใ้ชอ้อกกาํลงักาย 

สรปุผลการพฒันา   องคก์ารบรหิารสว่นตําบลด่านขุนทด  ดา้นการกฬีาและนันทนาการ
เพื�อสนับสนุนการพฒันาและเพิ�มศกัยภาพด้านการกีฬาแก่ทุกหมู่บ้านในตําบลด่านขุนทด  ให้
ประชาชนไดม้กีารพฒันาดา้นร่างกายและจติใจโดยใชก้ารทํากจิกรรมนันทนาการ  การออกกําลงั
กาย   ไดด้ําเนินการจดัทําแผนรองรบัการพฒันาไวจ้ํานวน 6 โครงการ ดําเนินการได้ 3 โครงการ  
คดิเป็นรอ้ยละ 50  ของโครงการทั 4งหมด    

8. ยทุธศาสตรพ์ฒันาทรพัยากรและสงแวดล้อมิ�  
 มีวตัถปุระสงค ์

1) เพื�อพฒันาระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมภายในเขตพื4นที�รบัผดิชอบโดยส่งเสรมิการจดั
สวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มรี�นสองขา้งทาง เช่น หน้าโรงเรยีน  
ชมุชน 
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2) รณรงคก์ารแกไ้ขปญหาภาวะโลกรอ้น ั /สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
3) แกป้ญหาด้ั านสิ�งแวดลอ้มภายในชมุชน 
4) เพื�อพฒันา และปรบัปรุง สภาพแหล่งนํ4าใหส้ามารถใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ที� 
5) เพื�อจดัหาแหล่งนํ4าสาํหรบัการอปุโภค และการเกษตรอยา่งพอเพยีง 
6) เพื�อสรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนและเยาวชนมสีว่นรว่มในการพฒันาสิ�งแวดลอ้ม 

สรปุผลการพฒันา  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนรองรบั
การพฒันาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม จาํนวน   8 โครงการ ดาํเนินการได ้1  โครงการ 
คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 โครงการที�ไดด้าํเนินการคอืโครงการจดัทาํแผนลุ่มนํ4ายอ่ย  

 

9. ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื.นฐาน 
 มีวตัถปุระสงค ์

1) เพื�อกอ่สรา้งและซ่อมบาํรุง ปรบัปรงุ ถนน ท่อระบายนํ4าใหม้คีวามสะดวก และมาตรฐาน 
2) เพื�อกอ่สรา้ง ปรบัปรุง ท่อระบายนํ4าใหเ้ป็นไปดว้ยความสะดวกพื4นที�ชมุชน 
3) เพื�อกอ่สรา้งขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ้ ้ ใหท้ั �วถงึทกุครวัเรอืน 
4) เพื�อใหบ้รกิารสาธารณะที�ประชาชนพงึไดร้บัอยา่งถว้นหน้า 

สรุปผลการพฒันา    องค์การบรหิารส่วนตําบลด่านขุนทดมกีารพฒันาด้านโครงสร้าง
พื4นฐานเพื�อแกไ้ขปญหาความตอ้งการของประชาชน ั    ไดด้าํเนินการกอ่สรา้ง ปรบัปรุง แกไ้ขสภาพ
ถนน  ท่อระบายนํ4าใหอ้ยูใ่นสภาพที�ใชง้านไดด้ ีมมีาตรฐาน พรอ้มทั 4งมกีารปรบัปรงุขยายเขตไฟฟ้
และตดิตั 4งไฟฟาสาธารณะใน้ ชุมชนเพิ�มเตมิ ก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว โดยได้ดําเนินการ
จดัทําแผนรองรบัการพฒันาด้านโครงสร้างพื4นฐานจํานวน 101  โครงการ  ดําเนินการได้  40  
โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 39.60 ของโครงการทั 4งหมด สาเหตุที�ทาํใหไ้มส่ามารถดําเนินการตามแผน
ไดท้ั 4งหมด เนื�องจากงบประมาณมอียูอ่ยา่งจาํกดั 

 
10. ยทุธศาสตรส์งเสรมศาสนาและวฒันธรรม่ ิ  

วตัถปุระสงค ์
1) รื4นฟื4นคุณค่า วฒันธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น ชาตพินัธุ์  วฒันธรรม  วธิชีวีติ  ภูมิ

ปญญาทอ้งถิ�นั  
2) สง่เสรมิบทบาทสถาบนั บวร(บา้น วดั โรงเรยีน) ในการพฒันาชมุชน 

สรุปผลการพัฒนา    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมกีารส่งเสริมศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยได้มีการจัดทําแผนรองรับด้านศาสนาและวัฒนาธรรม จํานวน 4  โครงการ  
ดาํเนินการได ้ 2  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของโครงการทั 4งหมด   
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11. ยทุธศาสตรด้์านความมั �นคงปลอดภยัในและทรพัยส์นิ  
วตัถปุระสงค ์
1) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  ในด้านความมั �นคงและความปลอดภยั  โดยส่งเสรมิ

และสนบัสนุนตาํรวจบา้น / อพปร. ใหท้าํงานอยา่งมคีณุภาพ 
2) ปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ้ /ความมั �นคงปลอดภยัในชวีิตและทรพัย์สนิ /ลดอุบตัเิหตุ

จราจรทางบก  /ทางนํ4าเพิ�มความมั �นคงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในพื4นที� 

สรปุผลการพฒันา    การพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลด่านขนุทดดา้นความมั �นคง
ปลอดภยัในชวีติและทรยัพส์นิ มกีารจดัฝึกอบรมทบทวนใหก้บัอาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืน  ้ ่
เพื�อทบทวน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี จะมกีารจดัตั 4งจุดให้บริการประชาชน 
คอยใหค้วามช่วยเหลอื และปองกนัมใิหเ้กดิอุบตัเิหตุ ้ ไดด้ําเนินการจดัทําแผนรองรบัการพฒันาไว ้
จาํนวน   6  โครงการ  ดาํเนินการได ้ 5  โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ 83.33  ของโครงการทั 4งหมด   
 
 

 
 



 

สวนที� ่สวนที� ่ 44  
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สวนที�  ่สวนที�  ่ 44  
สรปุยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

 
 
วสยัทศัน์การพฒันาิ  

 องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด  ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ ไวด้งันี�  “องคก์าร
บรหารสวนตาํบลดานขนุทด ิ ่ ่ มงุมั �นพฒันาโครงสร้างพื'นฐาน  บรหารกจการบ้านเมืองที�ดี ่ ิ ิ       
จดัการศึกษาเพื�อพฒันาคณุภาพชีวติ ” 

 เพื"อนําไปสูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทดมยีทุธศาสตร์
หลกัที"จะดาํเนินการใหป้ระสบความสาํเรจ็รวม 11 ยทุธศาสตร ์ และมแีนวทางการพฒันาองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลด่านขนุทด   จาํนวน 38 แนวทาง ซึ"งเป็นการสนบัสนุนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
จงัหวดัใหบ้รรลุตามประสงค ์ดงันี� 

 
1. ยทุธศาสตรก์ารบรหารราชการให้มีประสทธภาพคณุภาพิ ิ ิ  

 เป้าหมาย 
 เพื"อสนับสนุนการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ  สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนทุกภาคส่วนไดอ้ย่างรวดเรว็  และมกีารส่งเสรมิใหทุ้กภาคส่วนไดม้ี
สว่นร่วมในการพฒันาและตรวจสอบการทาํงานของภาครฐั   สนับสนุนการเมอืงภาคประชาชน  
เพี"อใหบ้รรลุแนวทางการดาํเนินงานของจงัหวดันครราชสมีาตามยทุธศาสตร์การบรหิารราชการ
ใหเ้ป็นไปตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที"ด ี

 แนวทางการพฒันา 
1.1 จดัโครงสรา้งองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพบรรลุตามนโยบายและบรหิารงานอย่าง  

โปร่งใสตรวจสอบได้  ให้มสี่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั �งระดบัชาต ิ ระดบัจงัหวดั 
และภาคประชาชนรวมทั �งใหม้กีารบูรณาการกบัภาคราชการทกุระดบั 

1.2 สง่เสรมิศกัยภาพของทอ้งถิ"นในทกุ ๆ ดา้น  ตามหลกัการบรหิารจดัการที"ด ี
1.3 การพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากรขององคก์รใหม้คีวามเหมาะสมสอดคลอ้ง 
1.4 การนําขอ้มลู จปฐ. และ กชช2ค. มาใชใ้นการวางแผนโดยใชร้ะบบฐานขอ้มลู

เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเครื"องมอืในการวางแผนพฒันาโคราช 
1.5 การสื"อสารประชาสมัพันธ์เพื"อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ

ทาํงานขององคก์รตนเอง 
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 ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนผูม้สีว่นรว่มในการพฒันาทางการเมอืง 
2. การบรหิารจดัการอยูใ่นเกณฑม์าตราสากล 
3. รอ้ยละของความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร 
4. การวางโครงสรา้งองคก์รเพื"อรองรบัการถ่ายโอนภารกจิ 
5. อตัราการรบัรูข้า่วสารของทางอบต.ที"ประชาสมัพนัธใ์หก้บัประชาชนเพิ"มสงูขึ�น 

 
 
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ 

เป้าหมาย 
เพื"อสนบัสนุนการเสรมิสรา้งการบรกิารดา้นสขุภาพแก่ประชาชน  เพื"อนําไปสูก่ารมี

สขุภาพอนามยัที"ด ี   ไดร้บัการบรหิารสาธารณะสขุอยา่งทั "วถงึครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมทั �ง
พฒันาการใหบ้รกิารระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS)  ใหป้ระสทิธภิาพ 

แนวทางการพฒันา 
2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั "วถึงและครบวงจร  

ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งครอบคลุมเป็นธรรมเกดิความพงึพอใจ 
2.2 สนับสนุนการพฒันากําลังด้านสาธารณสุข  โดยจัดทุนการศึกษาสนับสนุน 

(แพทย/์ พยาบาล/ เจา้หน้าที"สาธารณสขุ)  ครอบคลุมทุกวชิาชพี 
2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ใหท้ํางานอย่างมคีุณภาพและมขีวญั
กาํลงัใจที"ด ี

ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนผูข้อรบัการบรหิารดา้นสขุภาพเพิ"มมากขึ�น 
2. ประชาชนพงึพอใจต่อการดาํเนินกจิกรรมของกลุ่ม อสม. ในตําบลด่านขนุทด 
3. จาํนวนผูป้วยจากโรคตดิต่อต่าง ๆ ลดลง เชน่ ไขเ้ลอืดออก่  
4. มหีน่วยแพทยฉุ์กเฉินสาํหรบับรกิารใหก้บัผูป้วยและนําพาผูป้ระสบอุบตัเิหตุส่ง่

โรงพยาบาลใกลเ้คยีงที"รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 
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3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
เพื"อสง่เสรมิสนับสนุนทกัษะของตนเองในดา้นการศกึษา  เพื"อเป็นไปตาม พ.ร.บ.

การศกึษาแหง่ชาตฯิ  ที"มวีตัถุประสงคใ์นการมุง่พฒันาคนใหม้คีวามรูก้ารพฒันาตนเอง  

แนวทางการพฒันา 
3.1 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคกีารพฒันาในการจดัการศกึษา 
3.2 ส่งเสรมิสนับสนุนการศกึษารวมถงึการศกึษา    ทั �งในและนอกระบบโรงเรยีน  

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  ให้ได้มาตรฐานและม ี      
ความเป็นเลศิ 

ตวัชี'วดั 

1.  จาํนวนประชาชนที"ไดร้บัการศกึษาเพิ"มสงูขึ�น 
2.  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทั �ง 2 ศนูย ์มกีจิกรรมการเรยีนการสอนที"มคีณุภาพ 

 
 
4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสวสัดการสงัคมิ  

เป้าหมาย 
เพื"อส่งเสริมคุณภาพชวีิตของประชาชนในพื�นที"  ให้อยู่อย่างมคีวามสุข  สามารถ

ดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งไมม่ปีญหาั  
แนวทางการพฒันา 

4.1. พฒันาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี�ยยงัชพีผู้สูงอายุ อย่างทั "วถึง
และเป็นธรรม 

4.2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  
ผูด้อ้ยโอกาสและผูต้ดิเชื�อ HIV  จดัใหม้แีละเพิ"มศกัยภาพศนูยพ์ฒันาเดก็ 

4.3. ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาคุณภาพชวีติของคนทุกวยั  ตั �งแต่แรกเกดิ  วยั
เดก็ เยาวชน วยัทาํงาน และวยัชรา 

ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนประชาชนผูส้งูอายทุี"ไดร้บัการสนบัสนุนเบี�ยยงัชพี 
2. จาํนวนโครงการ / กจิกรรมที"กลุ่มเดก็  เยาวชน สตร ี ผูส้งูอาย ุ เขา้ร่วมโครงการ 
3. จาํนวนผูพ้กิาร  ผูด้อ้ยโอกาสและผูต้ดิเชื�อ HIV  ไดร้บัการสนับสนุนเบี�ยยงัชพี 
4. จาํนวนเดก็  สตร ี และผูส้งูอาย ุ ที"ไดร้บัความชว่ยเหลอืในการคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธ ิ
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5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจ พาณชยกรรม อตุสาหกรรมิ ิ  
เป้าหมาย 

 เพื"อสง่เสรมิผูป้ระกอบการรายยอ่ย   หรอืกลุ่มอาชพีต่าง ๆ  ภายในตําบลด่านขนุทดให้
มกีารพฒันาผลติภณัฑข์องกลุ่ม  รวมทั �งใหค้ําแนะนํา  ส่งเสรมิใหค้วามรูด้า้นการทําการตลาด
เพื"อจาํหน่ายสนิคา้แก่กลุ่มอาชพี 
แนวทางการพฒันา 

5.1. ส่งเสรมิ OTOP ในด้านนวตักรรม เช่น พฒันาคุณภาพการผลติ  ยกระดบัเป็น
สนิคา้สง่ออก และจดัหอ้งแสดงสนิคา้เพื"อขยายเครอืขา่ยและการตลาดสง่ออก 

 
ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนการรวมกลุ่มอาชพีในแต่ละหมูบ่า้นเพิ"มมากขึ�น 
2. กลุ่มอาชพีมรีายไดเ้พิ"มขึ�น 
3. มกีลุ่มอาชพีเขา้รว่มโครงการเพิ"มมากขึ�น 

 
 
6. ยทุธศาสตรด์้านเกษตรกรรม 

เป้าหมาย 
เพื"อสนับสนุนและส่งเสรมิการประกอบอาชพีด้านเกษตรกรรมใหก้บัประชาชน  และ

พฒันาคุณภาพการผลติด้านเกษตรกรรม  มกีารจดัใหค้วามรูแ้ละพฒันาความสามารถในการ
นําเอาวทิยาการใหม ่ ๆ เพื"อนําไปประยกุตใ์นการทาํอาชพี 

 
แนวทางการพฒันา 
6.1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพด้านการผลติ เพื"อเพิ"มมูลค่าผลผลิตและการตลาด  

โดยใหค้วามรูก้บัประชาชนอยา่งทั "วถงึและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติจรงิ 
6.2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนโดยใชเ้กษตรอนิทรยี ์
6.3. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ   เพื"อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง

การเกษตร  สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน /และแหล่งเรยีนรู้ด้านเศรษฐกจิ
พอเพยีง  และเกษตรทฤษฏใีหม ่

ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
2. จาํนวนศนูยใ์หบ้รกิารขอ้มลูสารสนเทศดา้นเกษตรกรรม 
3. ประชาชนไดร้บัการสนับสนุนในการพฒันาคณุภาพการผลติ 
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7. ยทุธศาสตรก์ารกีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมาย 
เพื"อสนับสนุนการพฒันาและเพิ"มศกัยภาพดา้นการกฬีาแก่ทุกหมู่บ้านในตําบลด่านขุน

ทด  ใหป้ระชาชนไดม้กีารพฒันาดา้นร่างกายและจติใจโดยใชก้ารทํากจิกรรมนันทนาการ  การออก
กาํลงักายรว่มกนั 

แนวทางการพฒันา 

7.1. ส่งเสริมการกฬีาทุกประเภท  เพื"อความเป็นเลศิและเป็นอาชพี  สนับสนุนกฬีา
พื�นบา้น 

7.2. สง่เสรมิสนบัสนุนนักกฬีาระดบัเยาวชนใหเ้ป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัและสนับสนุน
โรงเรยีนการกฬีา 

7.3. สง่เสรมิกฬีาและนันทนาการระดบัเยาวชนและประชาชน เพื"อแกป้ญหายาเสพตดิั
และใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 

ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนประชาชนที"เขา้รว่มโครงการ 
2. จาํนวนโครงการ / กจิกรรมสง่เสรมิและแกไ้ขปญหายาเั สพตดิ 

 
8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสงแวดล้อมิ�  

เป้าหมาย 
 เพื"อพฒันาระบบการจดัการสิ"งแวดลอ้มอนัพงึปรารถนารว่มกนัไมใ่หม้ปีญหาภายในั

ชุมชน   สนับสนุนการใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่และตระหนักถงึความสาํคญัของทรพัยากรธรรม
ขาตแิละสิ"งแวดลอ้ม   เป็นไปตามแนวทางยทุธศาสตรพ์ฒันาจงัหวดั 

 แนวทางการพฒันา 
8.1. ส่งเสริมการจดัสวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มรี"นสองขา้ง

ทาง เชน่ หน้าโรงเรยีน  ชมุชน ปรบัปรุงภมูทิศัน์ภายในจงัหวดั 
8.2. สง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการลุ่มนํ�าย่อย โดยภาคคีวามรว่มมอืของชมุชน 
8.3. รณรงคก์ารแกไ้ขปญหาภาวะโลกรอ้น ั /สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 
8.4. ส่งเสรมิภูมปิญญาทอ้งถิ"น  ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ"งแวดลอ้มั

ชมุชน 
8.5. แกไ้ขปญหาขยะภาครฐัและภาคเอกชนแบบครบวงจรั  
8.6. สง่เสรมิการเฝาระวงันํ�าทว่ม  นํ�าแลง้  นํ�าเคม็ โดยชมุชน้  

ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนประชาชนที"รว่มทาํกจิกรรม 
2. จาํนวนโครงการ/กจิกรรม ที"ประสานความร่วมมอืกนัระหว่างชมุชน 



26 

9. ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื'นฐาน 
 เป้าหมาย 
 เพื"อก่อสรา้งและซ่อมบํารุงโครงสรา้งพื�นฐานในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลใหม้ี
ความสะดวกและมาตรฐาน เพื"อสนับสนุนยทุธศาสตรด์า้นอื"นๆ ใหป้ระสบความสาํเรจ็โดยเฉพาะ
อย่างยิ"งด้านคมนาคมขนส่ง ดา้นความสงบเรยีบรอ้ย และความสงบสุขของประชาชนและด้าน
เศรษฐกจิ 
 แนวทางการพฒันา 

9.1. จดัระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื�นฐาน 
9.2. บรูณาการแผนพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานสามพี"น้องทอ้งถิ"น (อบจ. เทศบาล 

อบต) เพื"อลดความทบัซอ้นของพื�นที"  และเกดิประโยชน์สงูสดุแกป่ระชาชน 
9.3. สง่เสรมิเชื"อมโยงการชลประทาน  กอ่สรา้งฝาย ทาํนบกั �นนํ�า  ขดุลอก  ขดุสระ

พฒันาแหลง่นํ�า  คลองนํ�า  ระบบประปา  และการกระจายการใชป้ระโยชน์ 
9.4. การจดัใหม้แีละบาํรุงรกัษาโครงสรา้งพื�นฐาน ทางบก  ทางนํ�า ทางระบายนํ�าแ

การปรบัปรงุบาํรุงรกัษาในเขตชุมชนและทอ้งถิ"น 
9.5. สง่เสรมิสถานที"เพื"อนนัทนาการและออกกาํลงักายสนามกฬีา และนนัทนาการ

ชมุชน 
9.6. การผงัเมอืงรวมของทอ้งถิ"นและการผงัเมอืงรวมจงัหวดั 

 ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนโครงการที"ดาํเนินการ 
2. รอ้ยละความพงึพอใจของประชาชนในโครงการที"ไดร้บัแต่ละโครงการ 

 
 
10. ยทุธศาสตรส์งเสรมศาสนาและวฒันธรรม่ ิ  

เป้าหมาย 
 เพื"อเสรมิสรา้งทกัษะของคนภายในชมุชนดา้นจติใจ   ใหพ้ึ"งพาตนเองได ้ และจดัให้
มกีารบาํรงุรกัษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิ"น 

แนวทางการพฒันา 
10.1. รื�นฟื�นคุณค่า วฒันธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น ชาตพินัธุ์  วฒันธรรม  วธิี

ชวีติ  ภูมปิญญาทอ้งถิ"นั  
10.2. สง่เสรมิบทบาทสถาบนั บวร  บา้น วดั โรงเรยีน ในการพฒันาชมุชน 
10.3. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั "งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้

พระสงฆเ์ป็นประจํา 

 ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนโครงการที"ดาํเนินการ 
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11. ยทุธศาสตรด์้านความมั �นคงปลอดภยัในและทรพัยส์นิ  

เป้าหมาย 
เพื"อส่งเสรมิใหม้กีารปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เพิ"มความมั "นคงปลอดภยัใน้

ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในพื�นที" 

แนวทางการพฒันา 
11.1. การปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ้ /ความมั "นคงปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ /

ลดอบุตัเิหตุจราจรทางบก  /ทางนํ�า 
11.2. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  ในดา้นความมั "นคงและความปลอดภยั  โดย

สง่เสรมิและสนับสนุนตาํรวจบา้น / อพปร. ใหท้าํงานอยา่งมคุีณภาพ 
11.3. สร้างความมั "นใจและความสบายใจให้กบัประชาชนดา้นความปลอดภัยให้ชวีิต

และทรพัยส์นิ 

 ตวัชี'วดั 
1. จาํนวนโครงการที"ดาํเนินงาน 
2. จาํนวน อพปร. ที"เขา้รว่มโครงการ 

 



 

สวนที� ่สวนที� ่ 55  

 

 

 



 

จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

1
1.1 จดัโครงสรา้งองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพบรรลุตามนโยบายและบรหิารงาน

อย่าง  โปร่งใสตรวจสอบได้  ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั &งระดบัชาติ
ระดบัจงัหวดั และภาคประชาชน รวมทั &งบูรณาการกบัภาคราชการทุก
ระดบั

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000        

1.2 ส่งเสรมิศกัยภาพของทอ้งถิ3นในทุก ๆ ดา้น  ตามหลกัการบรหิารจดัการ
ที3ดี

11 23,360,000 7 170,000 7 170,000 25 23,700,000    

1.3  การพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากรขององคก์รใหม้คีวามเหมาะสม
สอดคลอ้ง

5 840,000 5 840,000 5 840,000 15 2,520,000     

1.4 การนําขอ้มลู จปฐ. และ กชชค. มาใชใ้นการวางแผนโดยใชร้ะบบ
ฐานขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเครื3องมอืในแผนพฒันา

1 450,000 1 450,000 1 450,000 3 1,350,000     

1.5  การสื3อสารประชาสมัพนัธเ์พื3อใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมรบัรูแ้ละตดิตาม
การทาํงานขององคก์รตนเอง

2 90,000 2 90,000 2 90,000 6 270,000        

21 24,780,000 17 1,590,000 17 1,590,000 55 27,960,000    

สวนที� ่ 1

สรปุบญัชีโครงการพฒันา

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2554 – 2556)

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

องคก์ารบรหารสวนตาํบลดานขนุทดิ ่ ่
รวม 3 ปี

ยุทธศาสตรก์ารบรหารราชการให้มีประสทธภาพคณุภาพิ ิ ิ

รวม

ปี 2554 ปี 2555
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จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2554 ปี 2555

2
2.1 พฒันาระบบบรกิารสขุภาพใหม้คีุณภาพมาตรฐานทั 3วถงึและครบวงจร  

ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกดิความพงึพอใจ
1 70,000 1 70,000 1 70,000 3 210,000        

2.2 สนบัสนุนการพฒันากาํลงัดา้นสาธารณสขุ  โดยจดัทุนการ ศกึษา
สนบัสนุน (แพทย/์ พยาบาล/ เจา้หน้าที3สาธารณสขุ)  ครอบคลุมทุก
วชิาชพี

1 33,000 1 33,000 1 33,000 3 99,000         

2.3 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในดา้นสาธารณสขุ  โดยสง่เสรมิและ
สนบัสนุนอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสม) ใหท้าํงานอย่างมคีุณภาพและมี
ขวญักาํลงัใจที3ดี

1 170,000 1 170,000 1 170,000 3 510,000        

3 273,000 3 273,000 3 273,000 9 819,000

3
3.1 สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนและภาคกีารพฒันาในการจดั

การศกึษา
1 - 1 - 1 - 3 -

3.2 สง่เสรมิสนบัสนุนพฒันาบุคลากรดา้นการศกึษา ใหไ้ดม้าตรฐานและมี
ความเป็นเลศิ

1 18,000 1 18,000 1 18,000 3 54,000

2 18,000         2 18,000          2 18,000           6 54,000            

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสุข

รวม

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา

รวม
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จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2554 ปี 2555

4
4.1  พฒันาคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ โดยสนบัสนุนเบี&ยยงัชพีผูส้งูอายุ อย่าง

ทั 3วถงึและเป็นธรรม
1 4,398,000 1 4,398,000 1 4,398,000 3 13,194,000

4.2 การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติ  เดก็  สตร ี คนชรา 
ผูด้อ้ยโอกาสและผูต้ดิเชื&อ HIV  จดัใหม้แีละเพิ3มศกัยภาพศนูยพ์ฒันาเดก็

9 10,115,200 4 115,200 4 115,200 17 10,345,600

4.3 ส่งเสรมิสนับสนุนและพฒันาคุณภาพชวีติของคนทุกวยั  ตั &งแต่แรกเกิด
วยัเดก็ เยาวชน วยัทาํงาน และวยัชรา

6 3,344,968 5 3,304,968 5 3,304,968 16 9,954,904

16 17,858,168 10 7,818,168 10 7,818,168 36 33,494,504

5
5.1 ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต

ยกระดบัเป็นสนิค้าส่งออก และจดัห้องแสดงสนิค้าเพื3อขยายเครือข่าย
และการตลาดสง่ออก

6 380,000 5 340,000 5 340,000 16 1,060,000     

6 380,000 5 340,000 5 340,000 16 1,060,000      

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสวสัดการสงัคมิ

รวม

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจ พาณชยกรรม อตุสาหกรรมิ ิ

รวม
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จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2554 ปี 2555

6 ยุทธศาสตรด์้านเกษตรกรรม
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตเพื3อเพิ3มมูลค่าผลผลิตและ

การตลาด โดยให้ความรู้กบัประชาชนอย่างทั 3วถึงและสอดคล้องกบัวิถี
ชวีติจรงิ

2 70,000 - - - - 2 70,000         

6.2 เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชเ้กษตรอนิทรยี์ 3 200,000 3 200,000 3 200,000 9 600,000        

6.3 พฒันาความรู้ด้านวชิาการ เพื3อส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง และเกษตรทฤษฏใีหม่

3 60,000 - - - - 3 60,000         

8 330,000       3 200,000        3 200,000         14 730,000          

7
7.1 ส่งเสรมิการจดัการแข่งขนักฬีาเพื3อสรา้งความสมานฉันท์ระหว่างองค์กร

ต่าง ๆ
1 50,000 1 50,000 1 50,000 3 150,000        

7.2 ส่งเสรมิสนับสนุนนักกฬีาระดบัเยาวชนให้เป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัและ
สนบัสนุนโรงเรยีนการกฬีา

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000         

7.3 ส่งเสรมิกฬีาและนันทนาการระดบัเยาวชนและประชาชน เพื3อแก้ปญหาั

ยาเสพตดิและใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
3 450,000 3 450,000 3 450,000 9 1,350,000     

5 530,000 5 530,000 5 530,000 15 1,590,000      

ยุทธศาสตรก์ารกีฬาและนันทนาการ

รวม

รวม
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จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2554 ปี 2555

8
8.1 ส่งเสรมิการจดัสวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มรี3นสอง

ขา้งทาง เช่น หน้าโรงเรยีน  ชุมชน  ปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในจงัหวดั
2 100,000 - - - - 2 100,000

8.2 สง่เสรมิใหม้กีารบรหิารจดัการลุ่มนํ&าย่อย โดยภาคคีวามร่วมมอืของชุมชน 1 - 1 - 1 - 3 -

8.3 รณรงคก์ารแกไ้ขปญหาภาวะโลกรอ้น ั /สง่เสรมิการประหยดัพลงังาน 2 100,000 2 100,000 2 100,000 6 300,000

8.4 ส่ง เสริมภูมิปญญาท้องถิ3น   ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติั

สิ3งแวดลอ้มชุมชน
1 50,000 - - - - 1 50,000

8.5 แกไ้ขปญหาขยะภาครฐัและภาคเอกชนแบบครบวงจรั 5 15,140,000 2 100,000 1 50,000 8 15,290,000

8.6 สง่เสรมิการเฝาระวงันํ&าท่วม  นํ&าแลง้  นํ&าเคม็ โดยชุมชน้ 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000

12 15,690,000 6 500,000        5 450,000         23 16640000

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสงแวดล้อมิ�

รวม
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จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2554 ปี 2555

9  

9.1 จดัระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศการพฒันาดา้นโครงสรา้งพื&นฐาน 1 - 1 - 1 - 3 -

9.2  บรูณาการแผนพฒันาโครงสรา้งพื&นฐานสามพี3น้องทอ้งถิ3น (อบจ. 
เทศบาล อบต) เพื3อลดความทบัซอ้นของพื&นที3  และเกดิประโยชน์สงูสดุ
แก่ประชาชน

2 4,687,000 - - - - 2 4,687,000

9.3 ส่งเสริมเชื3อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ทํานบกั &นนํ&า ขุดลอก
ขุดสระ พฒันาแหล่งนํ&า  คลองนํ&า  ระบบประปา  และการกระจายการ
ใชป้ระโยชน์

25 7,040,000 11 2,250,000 4 2,300,000 40 11,590,000

9.4 การจัดให้มีและบํารุงรักษาโครงสร้างพื&นฐาน ทางบก  ทางนํ&า ทาง
ระบายนํ&าและการปรบัปรุงบาํรุงรกัษาในเขตชุมชนและทอ้งถิ3น

90 55,016,200 61 11,603,000 45 33,678,000 196 100,297,200

9.5 ส่งเสริมสถานที3เพื3อนันทนาการและออกกําลังกายสนามกีฬา และ
นนัทนาการชุมชน

7 1,880,000 2 170,000 1 60,000 10 2,110,000

9.6 การผงัเมอืงรวมของทอ้งถิ3นและการผงัเมอืงรวมจงัหวดั 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

126 68,823,200 76 14,223,000 52 36,238,000 254 119,284,200  รวม

ยุทธศาสตรโ์ครงสรา้งพืAนฐาน
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จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ
จาํนวน
โครงการ

งบประมาณ

ปี 2556

ยุทธศาสตร์

รวม 3 ปีปี 2554 ปี 2555

10
10.1 รื&นฟื&นคุณค่า วฒันธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น ชาติพนัธุ์  วฒันธรรม

 วธิชีวีติ  ภูมปิญญาทอ้งถิ3นั
2 350,000 2 350,000 2 350,000 6 1,050,000

10.2 สง่เสรมิบทบาทสถาบนั บวร(บา้น วดั โรงเรยีน) ในการพฒันาชุมชน 2 100,000 - - - - 2 100,000

10.3 สนับสนุนโครงการวดัปลอดเหล้าให้ยั 3งยนืและโครงการตรวจสุขภาพให้
พระสงฆเ์ป็นประจาํ

1  - 1  - 1  - 3 -

5 450,000       3 350,000        3 350,000         11 1,150,000      

11
11.1 การปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั ้ /ความมั 3นคงปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ /ลดอุบตัเิหตุจราจรทางบก  /ทางนํ&า
3 85,000 1 70,000 1 70,000 5 225,000        

11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความมั 3นคงและความ
ปลอดภยั  โดยสง่เสรมิและสนบัสนุนตํารวจบา้น / อพปร. ใหท้าํงาน
อย่างมคีุณภาพ

3 640,000 3 640,000 3 640,000 9 1,920,000     

11.3 สร้างความมั 3นใจและความสบายใจให้กบัประชาชนด้านความปลอดภัย
ใหช้วีติและทรพัยส์นิ

1 - 1 - 1 - 3 -              

7 725,000 5 710,000 5 710,000 17 2,145,000      

211 129,857,368 135 26,552,168 110 48,517,168 456 204,926,704  

รวม

รวม

ยุทธศาสตรด์้านความมั �นคงปลอดภยัในและทรพัยส์นิ

ยุทธศาสตรส์งเสรมศาสนาและวฒันธรรม่ ิ
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1.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัประชุมประชาคม เพื�อจดัการประชุมประชาคม

ระดบัหมู่บา้นและระดบัตําบล 
ร่วมหาแนวทางในการพฒันา 
ทอ้งถิ�น

  แกนนําหมู่บา้น หมู่ 1 -17 20,000 20,000 20,000 แกนนําหมู่บา้นไดร้บั
ความรูแ้นวทางและ
ประสบการณ์พฒันาทอ้งถิ�น

สาํนกัปลดั

2 โครงการสาํรวจความพงึพอใจของ
ผูร้บับรกิารที�มตี่อคุณภาพการ
ใหบ้รกิารของ อบต.ด่านขนุทด

เพื�อประเมนิหาความพงึพอใจของ
ประชาชนผูม้าใชบรกิารของ
หน่วยงานแต่ละสว่นภายในอบต.
ด่านขนุทด

ระดบัคะแนนความพงึพอใจ 
รอ้ยละ 80 ขึ7นไป

20,000 20,000 20,000 เพื�อพฒันาประสทิธภิาพ
ของเจา้หน้าที�ผูใ้หบ้รกิาร
แก่ประชาที�อยู่ในพื7นที�
อบต.ด่านขนุทด

สาํนกัปลดั

40,000 40,000 40,000

จดัโครงสรา้งองคก์รให้มีประสทธภาพบรรลุตามนโยบายและบรหารงานอยาง  โปรงใสตรวจสอบได้  ให้มีสวนรวมทุกภาคสวน  ทั .งระดบัชาต  ระดบัจงัหวดั และภาคประชาชน รวมทั .งิ ิ ิ ิ่ ่ ่ ่ ่
บูรณาการกบัภาคราชการทุกระดบั

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

รายละเอียดโครงการพฒันา
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ 2554 - 2556)
องคก์ารบรหารสวนตาํบลดานขนุทดิ ่ ่

1. ยทุธศาสตรก์ารบรหารราชการให้มีประสทธภาพคณุภาพิ ิ ิ
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1.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์

 คสล. 2 ชั 7น
เพื�อใชใ้นการจดักจิกรรม ภายใน
ตําบล หรอืการจดัประชุมต่างๆ

อาคารอเนกประสงค ์1 หลงั 8,000,000 - - 1.มสีถานที�ใหบ้รกิาร
ประชาชนใหม้าตดิต่องาน 
2.การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สว่นโยธา

2 โครงการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน เพื�อเป็นที�ทาํการของอบต.ด่าน
ขนุทดในการใหบ้รกิารแก่
ประชาชน ใหม้าตดิต่องานดว้ย
ความสะดวก และเสรมิศกัยภาพ
ของอบต.โดยมุ่งเน้นความมั �นคง

 อาคารสาํนกังานคสล.2 ชั 7น 15,000,000 - - 1.มสีถานที�ใหบ้รกิาร
ประชาชนใหม้าตดิต่องาน 
2.การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สว่นโยธา

3 โครงการถมสระนํ7าขา้งที�ทาํการอบต.
แห่งใหม่

เพื�อเป็นที�ทาํการของอบต.ด่าน
ขนุทดในการใหบ้รกิารแก่
ประชาชน ใหม้าตดิต่องานดว้ย
ความสะดวก และเสรมิศกัยภาพ
ของอบต.โดยมุ่งเน้นความมั �นคง

ถมที�สระนํ7า 200,000 - - 1.มสีถานที�ใหบ้รกิาร
ประชาชนใหม้าตดิต่องาน 
2.การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สว่นโยธา

4 โครงการจดัการเลอืกตั 7ง เพื�อดาํเนินการจดัการเลอืกตั 7ง 
กรณีหมู่บา้นมกีารขยายเขต มกีาร
เปลี�ยนแปลง หรอืลาออกของ
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล  นายกองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล รวมถงึผูใ้หญ่บา้นในเขต
พื7นที�ตําบล

จดัการเลอืกตั 7งนายกและ
สมาชกิ อบต. ในหมู่บา้นที�

ขยายเขต มกีารเปลี�ยนแปลง 
หรอืหมดวาระ

60,000 60,000 60,000 สามารถจดัการเลอืกตั 7ง
นายก และสมาชกิอบต.ใน
หมู่บา้น ที�มกีาร
เปลี�ยนแปลง

สาํนกัปลดั

สงเสรมศกัยภาพของท้องถนในทุก ๆ ด้าน  ตามหลกัการบรหารจดัการที3ดี่ ิ ิ3 ิ

หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
งบประมาณและที3มา

วตัถปุระสงค์ชื3อโครงการที3
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
5 โครงการจดัซื7อวสัดุเครื�อง

คอมพวิเตอร์
เพื�อใหบุ้คลากรมเีครื�องมอืที�
ทนัสมยัในการปฏบิตังิานโดย
เฉพาะงานดา้นเอกสาร เป็นไป
ดว้ยความรวดเรว็

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมเีครื�องมอืที�
ทนัสมยัในการปฏบิตังิาน
ดว้ยความรวดเรว็

สาํนกัปลดั ,
สว่นการคลงั

6 โครงการจดัซื7อวสัดุไฟฟาและวทิยุ้ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์มปีระสทิธภิาพ 
คล่องตวั รวดเรว็ และมเีครื�องมอี
เครื�องใชใ้นการปฏบิตังิานอย่าง
เพยีงพอ

 วสัดุไฟฟา และวทิยุ้ 10,000 10,000 10,000 การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั

7 โครงการจดัซื7อวสัดุเคมดีบัเพลงิ เพื�อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตาม
วตัถุประสงค ์มปีระสทิธภิาพ 
คล่องตวั รวดเรว็ และมเีครื�องมอี
เครื�องใชใ้นการปฏบิตังิานอย่าง
เพยีงพอ

วสัดุเคมเีครื�องมเีครื�องดบัเพลงิ 20,000 30,000 30,000 การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั

8 โครงการปกปองสถาบนัของชาติ้ เพื�อดําเนินการจัดทําโครงการ
ปกปองสถาบันของชาติ ตาม้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที�สุด ที� มท 0808.2/ว1224
 ลงวนัที� 22 เมษายน 2552

หมู่บา้นเขา้ร่วมโครงการ 17 
หมู่บา้น

30,000 30,000 30,000 ป ร ะช าชน เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ตระหนักถึงภารกิจหลัก
ในการธํารงรักษาไว้ซึ�ง
สถาบันพระมหากษัตริย์
โดยช่วยกันตรวจสอบ
ช่ ว ย กัน ป กป อ ง  แ ล ะ้

กําจัดสื�อและบุคคลที�มี
พฤตกิรรมเป็นอนัตราย

สาํนกัปลดั

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ที3
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1.เพื�อใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตกบั
ประชาชนในพื7นที�ในการสบืคน้
ขอ้มลูต่าง ๆ

1.ประชาชนสามารถคน้หา
ขอ้มลูขา่วสารที�ทนัสมยัได้
จากอนิเตอรเ์น็ต

2.เป็นศนูยก์ลางการคน้ควา้ขอ้มลู
ใหก้บัเยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา

2.เยาวชน นกัเรยีน 
นกัศกึษา มแีหล่งคน้ควา้
ขอ้มลูเพิ�มเตมิ พฒันา
ประสทิธภิาพในการเรยีน

10 อุดหนุนโครงการเฉลมิพระเกยีรติ
พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ        
 (12 สงิหาคม 2554)

เพื� อ เฉลิมพระเกียรตสม เด็จ
พระบรมราชิ นี น าถ เ นื� อ ง ใ น
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
และ เพื� อแสดงออกถึ ง คว าม
จงรักภักดี โดยร่วมกิจกรรม
เทดิพระเกยีรติ

   อาํเภอด่านขนุทด 10,000 10,000 10,000 ทุ กภ าคส่ ว น ไ ด้ แ ส ด ง
ออกถึงความจงรักภักดี
และความสํานึกในพระ
ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
สม เด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชนิีนาถ

สาํนกัปลดั

11 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พ ร ะ บ าทสม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว
(5  ธนัวาคม 2553)

เ พื� อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เ นื� อ ง ใ น ว โ ร ก า ส เ ฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษา และเพื�อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี โดย ร่วม
กจิกรรมเทดิพระเกยีรติ

  อาํเภอด่านขนุทด 10,000 10,000 10,000 ทุ กภ าคส่ ว น ไ ด้ แ ส ด ง
ออกถึงความจงรักภักดี
และความสํานึกในพระ
ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พ ร ะ บ า ท สม เ ด็ จ พ ร ะ
เจา้อยู่หวัฯ

สาํนกัปลดั

23,360,000 170,000 170,000

สาํนกัปลดัจุดใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต ณ ที�
ทาํการอบต.ด่านขนุทด จาํนวน

 1 แห่ง

- -

ผลที3คาดวาจะได้รบั่ชื3อโครงการ
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

-

วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

จุดใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู9

ที3
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1.3

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการฝึกอบรม สมัมนา แก่คณะ

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ พนกังาน
สว่นทอ้งถิ�นและพนกังานจา้ง

เพิ�มพนูความรูค้วามสามารถ
ใหแ้ก่บุคลากรในองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ�น

การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ
และเป็นระบบมากยิ�งขึ7น

250,000 250,000 250,000 ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
ไดร้บัความรูเ้พิ�มมากขึ7น 
สามารถนํามาพฒันาการ
ปฏบิตังิานได้

สาํนกัปลดั

2 โครงการใหทุ้นการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตรแีละปรญิญาโทแก่  
ผูบ้รหิาร  สมาชกิสภาฯ พนกังาน
สว่นตําบลและพนกังานจา้ง

พฒันาความรูท้างการศกึษาใหแ้ก่
บุคลากร เพื�อใหส้ามารถนํา
ความรูม้าใชใ้นการพฒันาองคก์ร
และทอ้งถิ�น

ผูท้ี�ไดร้บัการคดัเลอืกเขา้
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท

และปรญิญาตรี

250,000 250,000 250,000  ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนกังานฯ มคีวามรูม้าก
ขึ7นและสามารถนําความรู้
ประสบการณ์ที�ไดม้า
พฒันาทอ้งถิ�น

สาํนกัปลดั

1.เพื�อใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบั
ที� 10 ในการพฒันาคุณภาพคน

2.เพื�อใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมได้
แลกเปลี�ยนความคดิเหน็ซึ�งกนั
และกนัสรา้งความสมัพนัธท์ี�ดตี่อกนั

งบประมาณและที3มา หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

 การพฒันาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคก์รให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง

ชื3อโครงการ

สาํนกัปลดัผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนกังานฯ สามารถนํา
ความรูแ้ละประสบการณ์ที�
ได ้มาพฒันาความรู้
ความสามารถปรบั
กระบวนการทาํงานพฒันา
ทอ้งถิ�น ใหป้ฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 100 คน 300,000 300,000 300,000

วตัถปุระสงค์ ผลที3คาดวาจะได้รบั่

โครงการจดัฝึกอบรมและทศันะ
ศกึษาดงูานของบุคลการ อบต.ด่าน
ขนุทด

3

ที3
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1.เพื�อใหห้น่วยงานมกีารรบัสง่
ขอ้มลูขา่วสารที�รวดเรว็และคน้
ขอ้มลูจากภายนอกไดส้ะดวก

2.เพื�อพฒันาศกํยภาพของ
หน่วยงาน

3.เพื�อเป็นการตดิต่อสื�อสารกบั
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

5 โครงการพฒันาเวปไซตข์องอบต.
ด่านขนุทด

เพื�อพฒันาระบบเวบ็ไซตข์อง
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลด่านขนุ
ทด ใหท้นัสมยัสามารถเชื�อมโยง
ขอ้มลูขา่วสารไปยงัหน่วยงาน
อื�น ๆ และประชาสมัพนัธข์อ้มลู
ขา่วสารของอบต.ได้

พฒันาปรบัปรุงเวปไซตอ์บต.
ด่านขนุทด

10,000 10,000 10,000 มเีวปไซตท์ี�ทนัสมยั มกีาร
ปรบัปรุงขอ้มลูขา่วสารอยู่
ตลอดเวลา อาํนวยความ
สะดวกแก่บุคลากรใน
หน่วยงานและประชาชน

สว่นการคลงั

6 โครงการจดัซื7อตูเ้กบ็เอกสาร เพื�อจดัซื7อตูเ้กบ็เอกสารบาน
กระจกเลื�อน

ตูเ้กบ็เอกสาร จาํนวน 1 ตู้ 2,500 - - การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั

7 โครงการจดัซื7อตูเ้กบ็แฟมตั 7ง้ เพื�อจดัซื7อตูเ้กบ็แฟมตั 7ง ้ 2 ชั 7น ตูเ้กบ็แฟมตั 7ง จาํนวน ้ 1 ตู้ 3,000 - - การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั

หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่

4 ค่าใชจ้่ายในการตดิตั 7งและบรกิาร
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู ADSL

30,000ค่าบรกิารอนิเตอรเ์น็ตราย
เดอืนสาํหรบัสว่นราชการ

สว่นการคลงัมกีารรบัสง่ขอ้มลูที�ทนัสมยั
ระหว่างหน่วยงานกบั
หน่วยงานภายนอก โดย
ประหยดัค่าใชจ้่าย

30,000 30,000
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
8 โครงการจดัซื7อตูเ้กบ็เอกสารแบบทบึ เพื�อจดัซื7อตูเ้กบ็เอกสารแบบบาน

ทบึ
    ตูเ้กบ็เอกสารบานทบึ 

จาํนวน 6 ตู้
21,000 - - การปฏบิตังิานเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ
สาํนกัปลดั

,สว่นการคลงั
,สว่นโยธา

9 โครงการจดัซื7อเครื�องโทรสาร เพื�อจดัซื7อเครื�องโทรสาร ระบบ
เลเซอร์

      เครื�องโทรสาร      จาํนวน
 1 เครื�อง

10,000 - - การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั

10 โครงการจดัซื7อเครื�องพมิพ ์ขนาด A4
 (ปริ7นเตอร)์

เพื�อจดัซื7อเครื�องพมิพข์นาด A4 เครื�องพมิพ ์จาํนวน 2 เครื�อง 10,000 - - การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั . 
สว่นการคลงั

11 โครงการจดัซื7อเครื�องพมิพ ์ขนาด A3
 (ปริ7นเตอร)์

เพื�อจดัซื7อเครื�องพมิพข์นาด A3 เครื�องพมิพ ์จาํนวน 1 เครื�อง 36,000 - - การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สว่นโยธา

12 โครงการจดัซื7อเครื�องตดัหญา้ เพื�อจดัซื7อเครื�องตดัหญา้เขน็ 
แบบลอ้จกัรยาน เครื�องยนตไ์ม่ตํ�า
กว่า 5 แรงมา้

       เครื�องตดัหญา้      
จาํนวน 1 เครื�อง

10,000 - - การปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ

สาํนกัปลดั

840,000 840,000 840,000

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา
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1.4

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัทาํแผนที�ภาษแีละ

ทะเบยีนทรพัยส์นิ
เพื�อจดัทาํขอ้มลูแผนที�ภาษแีละ
ทะเบยีนทรพัยส์นิ

แผนที�ภาษี 450,000 450,000 450,000 มขีอ้มลูแผนที�ภาษแีละ
ทะเบยีนทรพัยส์นิที�เอื7อต่อ
การปฏบิตังิาน

สว่นการคลงั

1.5

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการประชาสมัพนัธง์านจดัเกบ็

รายได้
เพื�อประชาสมัพนัธใ์ห ้  ประชาชน
เขา้ใจและมาชาํระภาษตีาม
กาํหนดเวลา

      จาํนวนผูม้าชาํระภาษ ี   
รอ้ยละ 85

50,000 50,000 50,000  ประชาชนมคีวามเขา้ใจ
การยื�นชาํระภาษแีละมา
ชาํระตามกาํหนด

สว่นการคลงั

2 โครงการจดัทาํสื�อสิ�งพมิพ์ เพื�อประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงาน
ของอบต.ด่านขนุทดให้
บุคคลภายนอกทราบ

สื�อสิ�งพมิพป์ระชาสมัพนัธก์าร
ทาํงานของอบต. ไตรมาสละ 

1,000 ฉบบั

40,000 40,000 40,000 ประชาชนไดร้บัรูข้า่วสาร
การทาํงานและมสีว่นร่วม
ในการตดิตามการทาํงาน
ของอบต.

สาํนกัปลดั

90,000 90,000 90,000

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

ชื3อโครงการ
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

 การสื3อสารประชาสมัพนัธเ์พื3อให้ประชาชนมีสวนรวมรบัรูแ้ละตดตามการทาํงานขององคก์รตนเอง่ ่ ิ

การนําข้อมูล จปฐ. และ กชชค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื3องมือในแผนพฒันา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ที3
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2.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการสมทบระบบหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัทอ้งถิ�น หรอืพื7นที� 
(สปสช.)

เพื�อพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
ใหม้คีุณภาพ และทั �วถงึ

ประชากรในเขตพื7นที� ม.1 - 17 70,000 70,000 70,000 ประชาชนใหค้วามสนใจ
ดแูลสขุภาพกนัมากขึ7น

สว่น
สาธารณสขุ

และ
สิ�งแวดลอ้ม

70,000       70,000       70,000       

2.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการมอบทุนการศกึษาหลกัสตูร

พยาบาล
เพื�อมอบทุนการศกึษาดา้น
สาธารณสขุใหแ้ก่เดก็ที�มผีลการ
เรยีนดแีต่ยากจน ปีละ 1 คน

       นกัเรยีนในเขตพื7นที�      
  จาํนวน 1 คน

33,000 33,000 33,000 มบีุคลากรทางดา้น
สาธารณสขุมาปฏบิตังิาน
ในหน่วยงาน

สว่นการศกึษา

ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่

พฒันาระบบบรการสุขภาพให้มีคณุภาพมาตรฐานทั 3วถึงและครบวงจร  ผูร้บับรการสามารถเข้าถึงได้อยางครอบคลุมเป็นธรรมเกดความพึงพอใจิ ิ ิ่
2. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสาธารณสขุ

หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

สนับสนุนการพฒันากาํลงัด้านสาธารณสุข  โดยจดัทุนการ ศึกษาสนับสนุน (แพทย/์ พยาบาล/ เจ้าหน้าที3สาธารณสุข)  ครอบคลุมทุกวชาชีพิ

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

ที3
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2.3

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 อุดหนุน อสม.ประจาํหมู่บา้น เพื�ออุดหนุนงบประมาณในการ

ดาํเนินกจิกรรมกลุ่ม อสม.ประจาํ
หมู่บา้น

กลุ่มอสม.ประจาํหมู่บา้นใน
เขตพื7นที�

170,000 170,000 170,000 งานดา้นสาธารณสขุ
ภายในหมู่บา้นมี
ประสทิธภิาพเพิ�มขึ7น

สว่น
สาธารณสขุ

และ
สิ�งแวดลอ้ม

3.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัทาํแผนการศกึษาระดบั

ตําบล
เพื�อใหป้ระชาชนทุกภาคสว่นไดม้ี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษาใน
ชุมชน

      แผนการศกึษาสามปี      
 พ.ศ.2554 - 2556

- - - แผนการศกึษาระดบัตําบล
ที�มปีระสทิธภิาพ ที�มาจาก
การร่วมคดิร่วมทาํจาก
ภาคสว่นต่าง ๆ

สว่นการศกึษา

หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา

เสรมสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชนในด้านสาธารณสุข  โดยสงเสรมและสนับสนุนอาสาสมคัรสาธารณสุข ิ ิ่ (อสม) ให้ทาํงานอยางมีคณุภาพและมีขวญักาํลงัใจที3ดี่

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่

งบประมาณและที3มา
ผลที3คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ

สงเสรมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพฒันาในการจดัการศึกษา่ ่ ่ิ

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
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3.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการพฒันาผูด้แูลเดก็ พฒันาศกัยภาพของผูด้แูลเดก็

ของอปท. ใหม้คีวามรู้
ความสามารถ

ผูด้แูลเดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็
สงักดั อบต. จาํนวน 6 คน

18,000 18,000 18,000 มบีุคลากรดา้นการศกึษาที�
มคีวามรูค้วามสามารถ

สว่นการศกึษา

18,000 18,000 18,000

สงเสรมสนับสนุนพฒันาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลศ่ ิ ิ

ที3 ชื3อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที3มา

ผลที3คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที3่
รบัผดชอบิ
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4.1  พฒันาคณุภาพชีวตผูสู้งอายุ โดยสนับสนุนเบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ อยางทั �วถึงและเป็นธรรมิ ่

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการสงเคราะหเ์บี�ยยงัชพีผูส้งูอายุ

  ผูพ้กิาร และผูต้ดิเชื�อ HIV
เพื#อช่วยเหลอืค่าใชจ้่ายของ
ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิารและผูต้ดิเชื�อ 
HIV

ผูไ้ดร้บัเบี�ยยงัชพี 733 ราย 
(ผูส้งูอายุ 587 คน, ผูพ้กิาร 
139 คน และผูป้วยโรคเอดส ์่ 7

 คน)

4,398,000 4,398,000 4,398,000 ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร และผู้
ตดิเชื�อ HIV มคีุณภาพ
ชวีติที#ดขี ึ�น

สาํนกัปลดั

4,398,000 4,398,000 4,398,000

ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

4. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านสวสัดการสงัคมิ

ที�
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4.2 การสงัคมสงเคราะหแ์ละการพฒันาคณุภาพชีวต  เดก็  สตรี  คนชรา ผูด้้อยโอกาสและผูต้ดเชื�อ ิ ิ HIV  จดัให้มีและเพมศกัยภาพศนูยพ์ฒันาเดก็ิ�

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัหาวสัดุการศกึษาเดก็เลก็

ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็โรงเรยีนบา้น
จั #นโคกรกัษ(์รฐัประชาสรรค)์

เพื#อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ใหก้บัเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน

      ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็        
โรงเรยีนบา้นจั #นโคกรกัษ์    

(รฐัประชาสรรค)์

22,200 22,200 22,200 เดก็มพีฒันาการเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานที#
กาํหนด

สว่นการศกึษา

2 โครงการจดัหาวสัดุการศกึษาเดก็เลก็
ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีนวดั
ถนนหกัน้อยดอนกลอย

เพื#อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ใหก้บัเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน

       ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็      
โรงเรยีนวดัถนนหกัน้อยดอน

กลอย

25,000 25,000 25,000 เดก็มพีฒันาการเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานที#
กาํหนด

สว่นการศกึษา

3 โครงการจดัหาวสัดุการศกึษาเดก็เลก็
ของศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ โรงเรยีนบา้น
ใหม่เจรญิสขุ

เพื#อเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ใหก้บัเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีน

  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็   
โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิสขุ

18,000 18,000 18,000 เดก็มพีฒันาการเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานที#
กาํหนด

สว่นการศกึษา

4 โครงการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์จาํเป็น
ใหแ้ก่ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร ผูต้ดิเชื�อ HIV
 และผูด้อ้ยโอกาส

จดัหาของใชจ้าํเป็นเพื#อ
แจกจ่ายผูส้งูอายุ  ผูพ้กิาร และ
ผูด้อ้ย โอกาส  เช่นเสื�อผา้
อาหาร อุปกรณ์ช่วยเหลอืต่าง ๆ

 ผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร  ผูต้ดิเชื�อ 
HIV และผูด้อ้ยโอกาส ที#อยู่ใน
เขตพื�นที#ใหบ้รกิารของอบต.

ด่านขนุทด

50,000 50,000 50,000 ผูส้งูอายุ  ผูพ้กิารและ
ผูด้อ้ยโอกาส  ไดร้บัการ
สนบัสนุนวสัดุของใชแ้ละ
อุปกรณ์จาํเป็น

สาํนกัปลดั

5 ก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นถนน
หกัน้อย  ม.6

เพื#อใชเ้ป็นสถานที#ทาํกจิกรรม
และสอนหนงัสอืเดก็

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่
เกนิ 50 คน (สถ.ศพค.1)

2,000,000 - - มสีถานที#ทาํกจิกรรม และ
สอนหนงัสอืเดก็

สว่นโยธา

ชื�อโครงการ
งบประมาณและที�มา

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� วตัถปุระสงค์
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
6 ก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แห่งใหม่ 

ม.3
เพื#อใหส้ถานที#ทาํกจิกรรมและ
สอนหนงัสอืเดก็

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่
เกนิ 50 คน (สถ.ศพค.1)

2,000,000 - - มสีถานที#ทาํกจิกรรม และ
สอนหนงัสอืเดก็

สว่นโยธา

7 ก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แห่งใหม่ 
ม.15 (แทนศนูยเ์ก่า ร.ร.วดัถนนหกั
น้อยดอนกลอย)

เพื#อใหส้ถานที#ทาํกจิกรรมและ
สอนหนงัสอืเดก็

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่
เกนิ 50 คน (สถ.ศพค.1)

2,000,000 - - มสีถานที#ทาํกจิกรรม และ
สอนหนงัสอืเดก็

สว่นโยธา

8 ก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ม.5 เพื#อใหส้ถานที#ทาํกจิกรรมและ
สอนหนงัสอืเดก็

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่
เกนิ 50 คน (สถ.ศพค.1)

2,000,000 - - มสีถานที#ทาํกจิกรรม และ
สอนหนงัสอืเดก็

สว่นโยธา

9 ก่อสรา้งศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ม.16 เพื#อใหส้ถานที#ทาํกจิกรรมและ
สอนหนงัสอืเดก็

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขนาดไม่
เกนิ 50 คน (สถ.ศพค.1)

2,000,000 - - มสีถานที#ทาํกจิกรรม และ
สอนหนงัสอืเดก็

สว่นโยธา

  10,115,200 115,200 115,200

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา
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4.3 สงเสรมสนับสนุนและพฒันาคณุภาพชีวตของคนทุกวยั  ตั �งแตแรกเกด  วยัเดก็ เยาวชน วยัทาํงาน และวยัชรา่ ่ิ ิ ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1.เดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็
เลก็สงักดั อบต.ด่านขนุทด

2.เดก็เลก็ถงึระดบั ป.6 ของ
โรงเรยีนในพื�นที#

2 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวนั      
(เดก็อนุบาล,ป.1 - ป.6)

เพื#อใหเ้ดก็นกัเรยีนไดบ้รโิภค
อาหารกลางวนัที#มปีระโยชน์

เดก็เลก็  ถงึระดบั ป.6 ของ
โรงเรยีนในเขตพื�นที#

1,286,200 1,286,200 1,286,200 เดก็เลก็และเดก็นกัเรยีนมี
ภาวะโภชนาการที#ดี

สว่นการศกึษา

3 โครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็

เพื#อใหเ้ดก็เลก็ก่อนวยัเรยีนได้
บรโิภคอาหารที#มปีระโยชน์

เดก็เลก็ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
จาํนวน 3 ศนูย์

378,560 378,560 378,560 เดก็เลก็ก่อนวยัเรยีนมี
ภาวะโภชนาการที#ดี

สว่นการศกึษา

4 โครงการจดักจิกรรมเปิดโลกกวา้ง
เพื#อการเรยีนรูแ้ละพฒันาเดก็เลก็ก่อน
วยัเรยีน

เพื#อสง่เสรมิการทาํกจิกรรม
ร่วมกนัของเดก็และเยาวชน

เยาวชนเขา้ร่วมกจิกรรม 
จาํนวน 90 คน

40,000 - - เยาวชนไดร้บัความรู้
เพิ#มเตมินอกหอ้งเรยีน

สว่นการศกึษา

5 โครงการจดังานวนัเดก็ เพื#อสง่เสรมิการทาํกจิกรรม
ร่วมกนัของเดก็และเยาวชน

เดก็และเยาวชน หมู่ 1 -17 100,000 100,000 100,000 เดก็และเยาวชนมกีารทาํ
กจิกรรมร่วมกนั

สว่นการศกึษา

6 โครงการเพื#อนช่วยเพื#อน เพื#อดาํเนินกจิกรรมเพื#อนช่วย
เพื#อนของผูส้งูอายุ เช่น
กจิกรรมการเยี#ยมบา้น  การ
ดแูลผูส้งูอายุที#บา้น เป็นการ
สานสมัพนัธข์องคนในชุมชนให้
แน่นแฟนยิ#งขึ�น้

  หมู่ 1 -17 100,000 100,000 100,000 สามารถสานสมัพนัธข์อง
คนในชุมชนใหแ้น่นแฟน ้

ยิ#งขึ�น

สว่นสาธารณะ
สขุและ

สิ#งแวดลอ้ม

3,344,968   3,304,968   3,304,968   

เดก็นกัเรยีนไดร้บัอาหาร
เสรมิที#มปีระโยชน์ต่อการ
เจรญิเตบิโตของร่างกาย

สว่นการศกึษาโครงการสนบัสนุนอาหารเสรมิ(นม) เพื#อใหน้กัเรยีนและเดก็เลก็
ก่อนวยัเรยีนไดบ้รโิภคอาหาร
เสรมิ(นม) ตามเกณฑม์าตรฐาน

1,440,208 1,440,2081

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ชื�อโครงการที�

1,440,208

วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา
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5.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชพี เพื#อสนบัสนุนเงนิทุนในการ

ดาํเนินกจิกรรมของกลุ่มอาชพี 
ในตําบลด่านขนุทด

กลุ่มอาชพี 3 กลุ่ม 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชพีมเีงนิทุน
หมุนเวยีนภายในกลุ่ม

สาํนกัปลดั

2 โครงการกลุ่มสง่เสรมิอาชพีตําบล
ด่านขนุทด

เพื#อสนบัสนุนการรวมกลุ่ม 
อาชพีสรา้งรายได ้พรอ้มทั �ง
จดัหาวทิยากรมาช่วยฝึกอบรม

กลุ่มอาชพี ม.1 - 17 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมรีายไดเ้พิ#มขึ�น
และพฒันาเป็นสนิคา้ 
OTOP ของตําบล ใน
ระยะยาวต่อไป

สาํนกัปลดั

3 สง่เสรมิอาชพีทาํดอกไมจ้นั ม.5 เพื#อสนบัสนุนการรวมกลุ่ม 
อาชพีสรา้งรายได ้พรอ้มทั �ง
จดัหาวทิยากรมาช่วยฝึกอบรม

กลุ่มอาชพีทาํดอกไมจ้นั 1 กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมรีายไดเ้พิ#มขึ�น
และพฒันาเป็นสนิคา้ 
OTOP ของตําบล ใน
ระยะยาวต่อไป

สาํนกัปลดั

4 สง่เสรมิกลุ่มอาชพีทาํขนม  ม.4 เพื#อสนบัสนุนการรวมกลุ่ม 
อาชพีสรา้งรายได ้พรอ้มทั �ง
จดัหาวทิยากรมาช่วยฝึกอบรม

กลุ่มอาชพีทาํขนม 1 กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมรีายไดเ้พิ#มขึ�น
และพฒันาเป็นสนิคา้ 
OTOP ของตําบล ใน
ระยะยาวต่อไป

สาํนกัปลดั

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

สงเสรม ่ ิ OTOP ในด้านนวตักรรม เชน พฒันาคณุภาพการผลต  ยกระดบัเป็นสนค้าสงออก และจดัห้องแสดงสนค้าเพื�อขยายเครอืขายและการตลาดสงออก่ ่ ่ ่ิ ิ ิ

ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

5. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกจ พาณชยกรรม อตุสาหกรรมิ ิ

ที�
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชพี
(อาชพีเสรมิเพิ#มรายได)้ ม.2 ,ม.6

6 โครงการปรบัปรุงตลาดขายสนิคา้
บา้นจั #นโคกรกัษ์ ม.3

ปรบัปรุงแผงลอยจาํหน่ายสนิคา้ ทาํหลงัคา กวา้ง 4.5 เมตร 
ยาวรวม 30 เมตร

40,000 - - สามารถจาํหน่ายสนิคา้ได้
เพิ#มมากขึ�น

สว่นโยธา

380,000     340,000     340,000     

6.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ

การตลาด
เพื#อสนบัสนุนการพฒันา
ผลติภณัฑด์า้นการเกษตร

โครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
การตลาด   จาํนวน 1 โครงการ

20,000 - - ผลติภณัฑท์างการเกษตร
มมีลูค่าเพิ#มสงูขึ�น และ
เพิ#มช่องทางการจาํหน่าย

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

2 โครงการทศันะศกึษาดงูานทางดา้น
การเกษตรของผูน้ําชุมชน ม.3

เพื#อเสรมิสรา้งประสบการณ์ใน
การพฒันาคุณภาพการผลติ
ของผูน้ําชุมชน

ผูน้ําชุมชน และเกษตรกร ม.3 50,000 - - ผูน้ําชุมชนนําความรูท้ี#
ไดร้บัมาปรบัใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ในชุมชน

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

70,000 0 0

สาํนกัปลดั

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

เพื#อสง่เสรมิการทาํอาชพีเสรมิ
เป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชนในพื�นที# ที#สนใจ  และ
เป็นการใชเ้วลาว่างใหก้่อ
ประโยชน์

จดัฝึกอบรมการทาํอาชพี
ใหก้บัประชาชนในพื�นที# ที#มี
ความสนใจ อย่างน้อย 2 กลุ่ม

50,000 ประชาชนที#เขา้อบรมมี
ทกัษะ ความรู ้ 
ความสามารถนําไปใชใ้น
การสรา้งอาชพีเสรมิเพิ#ม
รายไดใ้หก้บัครอบครวั

50,000 50,0005

6.ยทุธศาสตรด์้านเกษตรกรรม
สงเสรมและพฒันาคณุภาพด้านการผลตเพื�อเพมมูลคาผลผลตและการตลาด โดยให้ความรูก้บัประชาชนอยางทั �วถึงและสอดคล้องกบัวถีชีวตจรง่ ่ ่ิ ิ ิ� ิ ิ ิ ิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา
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6.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 สง่เสรมิอาชพีทาํปุยหมกัชวีภาพ ม๋ .5 สนบัสนุนกลุ่มอาชพีทาํปุยหมกั๋

ชวีภาพเพื#อใหม้เีงนิทุน
หมุนเวยีนในการดาํเนินการ
ของกลุ่ม

กลุ่มอาชพีทาํปุยหมกัชวีภาพ๋ 50,000 50,000 50,000 ช่วยลดตน้ทุนการผลติของ
เกษตรกร และช่วยลด
ปญหาการใชปุ้ยเคมีั ๋

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

2 สง่เสรมิอาชพีทาํปุยอนิทรยี ์ม๋ .3 และ
 ม.7

เพื#อสง่เสรมิใหช้าวบา้นหนัมา
ผลติปุยอนิทรยีใ์ชใ้นการเกษตร๋

แทนการใชปุ้ยเคมี๋

กลุ่มอาชพีทาํปุยอนิทรยี์๋ 100,000 100,000 100,000 ช่วยลดตน้ทุนการผลติของ
เกษตรกร และช่วยลด
ปญหาการใชปุ้ยเคมีั ๋

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

1.เพื#อสง่เสรมิใหช้าวบา้นหนั
มาผลติปุยอนิทรยีใ์ชใ้น๋

การเกษตรแทนการใชปุ้ยเคมี๋

2.เพื#อดาํเนินงานขบัเคลื#อน
โรงงานผลติปุยอนิทรยีช์วีภาพ๋

ชุมชน โดยการซื�อเครื#องจกัร
เช่นเครื#องสบัย่อยซากพชื 
เครื#องบดละเอยีด เครื#องกลบั
กองปุย ฯ เป็นตน้๋

200,000     200,000     200,000     

50,000 50,000 ช่วยลดตน้ทุนการผลติของ
เกษตรกร และช่วยลด
ปญหาการใชปุ้ยเคมีั ๋

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

3 โครงการจดัซื�อเครื#องจกัรและอุปกรณ์
จาํเป็นในการผลติปุยอนิทรยี์๋

จดัซื�อเครื#องจกัรและอุปกรณ์
จาํเป็นในการผลติปุยอนิทรยี์๋

50,000

ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

เสรมสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชนโดยใช้เกษตรอนทรีย์ิ ิ

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที�
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6.3

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการถ่ายทอดความรูเ้รื#องการ

ปรบัปรุงดนิ
เพื#อถ่ายทอดความรูเ้รื#องการ
ปรบัปรุงดนิ

โครงการถ่ายทอดความรูเ้รื#อง
การปรบัปรุงดนิ จาํนวน 1 

โครงการ

20,000 - - สนิคา้ทางการเกษตรมี
มลูค่าเพิ#มสงูขึ�น 
เกษตรกรมรีายไดเ้พิ#มขึ�น

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

2 โครงการพฒันาเมลด็พนัธุ์ เพื#อพฒันาเมลด็พนัธุพ์ชืใหก้บั
เกษตรกร

โครงการพฒันาเมลด็พนัธ ์
จาํนวน 1 โครงการ

20,000 - - สนิคา้ทางการเกษตรมี
มลูค่าเพิ#มสงูขึ�น 
เกษตรกรมรีายไดเ้พิ#มขึ�น

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

3 โครงการจดัการระบบนํ�า เพื#อสง่เสรมิใหเ้กษตรกรรูจ้กั
วธิกีารจดัการระบบนํ�าเพื#อใช้
ในการทาํการเกษตร

โครงการจดัการระบบนํ�า 
จาํนวน 1 โครงการ

20,000 - - สนิคา้ทางการเกษตรมี
มลูค่าเพิ#มสงูขึ�น 
เกษตรกรมรีายไดเ้พิ#มขึ�น

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

60,000       -            -            

พฒันาความรูด้้านวชาการ เพื�อสงเสรมและพฒันาคณุภาพผลผลตทางการเกษตร สนับสนุนศนูยก์ารเรียนรูชุ้มชนิ ิ ิ่ /และแหลงเรียนรูด้้านเศรษฐกจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ่ิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ
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7. ยทุธศาสตรก์ารกีฬาและนันทนาการ
7.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1.เพื�อจดัการแขง่ขนักฬีาและ
นนัทนาการระหว่างหน่วยงาน
อบต.เชื�อมความสมัพนัธอ์นัดี

1.เชื�อมความสมัพนัธอ์นัดี
ระหว่างหน่วยงาน

2.สรา้งขวญัและกาํลงัใจให้
หน่วยงานและสรา้งความ
สามคัคใีนหมู่คณะดว้ยกฬีา
และนนัทนาการ

2.เกดิการประสานการ
ทาํงานระหว่างองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�น

50,000       50,000       50,000       

7.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัสง่นกักฬีาเขา้แขง่ขนัใน

ระดบัอาํเภอ  จงัหวดั
เพื�อสนบัสนุนงบประมาณใน
การจดัสง่นกักฬีาเฃา้ร่วมการ
แขง่ขนัในระดบัต่าง ๆ

จดัสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการ
แขง่ขนัต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 1
 ครั 7ง

30,000 30,000 30,000 นกักฬีาไดร้บัโอกาส
ประสบการณ์ที�ด ีและเป็น
การเพิ�มศกัยภาพทางดา้น
กฬีาใหม้มีาตรฐาน

สว่นการศกึษา

สาํนกัปลดั

สงเสรมการจดัการแขงขนักีฬาเพื.อสรา้งความสมานฉันทร์ะหวางองคก์รตาง ๆ่ ่ ่ ่ิ

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที.มา

1 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา อบต.
สมัพนัธ์

จดัการแขง่ขนักฬีาระหว่าง
พนกังานทอ้งถิ�น  จาํนวน 1 
ครั 7ง

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

50,000 50,000 50,000

สงเสรมสนับสนุนนักกีฬาระดบัเยาวชนให้เป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัและสนับสนุนโรงเรียนการกีฬา่ ิ

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที.มา

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
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7.3

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1.เพื�อสง่เสรมิประชาชนและ
เยาวชนใหไ้ดอ้อกกาํลงักาย
และสง่เสรมิความเป็นเลศิดา้น
กฬีา

1.เกดิความสามคัคแีละ
สามารถปองกนัปญหา้ ั

ยาเสพตดิ

2.เพื�อใหป้ระชาชนและเยาวชน
มกีารใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

2.ประชาชนและเยาวชนมี
การใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์

1.เดก็และเยาวชนหนัมา
ออกกาํลงักายเพิ�มขึ7น

2.ช่วยลดปญหาสงัคม ั

เช่นยาเสพตดิ และการมั �ว
สมุของกลุ่มวยัรุ่น

1. สรา้งกระแสค่านิยม และ
เสรมิสรา้งภูมคุม้กนัทางดา้น
จติใจ ในกลุ่มเยาวชนที�จะไม่ยุ่ง
เกี�ยวกบัยาเสพตดิ

2.เพื�อประชาสมัพนัธใ์หเ้ยาวชน
ไดท้ราบถงึโทษภยัของ
ยาเสพตดิ

450,000 450,000 450,000

170,000 170,000 170,000 สว่นการศกึษา

ที. ชื.อโครงการ

สงเสรมกีฬาและนันทนาการระดบัเยาวชนและประชาชน เพื.อแก้ปัญหายาเสพตดและใช้เวลาวางให้เกดประโยชน์่ ่ิ ิ ิ

วตัถปุระสงค์
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

งบประมาณและที.มา

 จดัแขง่ขนักฬีาจาํนวน 1 ครั 7ง สว่นการศกึษา

ผลที.คาดวาจะได้รบั่

โครงการรณรงคป์องกนัปญหา้ ั

สิ�งเสพตดิ 1 โครงการ
สาํนกัปลดัสามารถปองกนัปญหา้ ั

ยาเสพตดิและจาํนวน
เยาวชนที�ตดิยาเสพตดิใน

พื7นที�มจีาํนวนลดลง

2

3

โครงการสนบัสนุนอุปกรณ์กฬีาใหแ้ก่
หมู่บา้น

เพื�อสง่เสรมิกจิกรรมการใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

หมู่ 1 - 17

1 โครงการแขง่ขนักฬีาองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลด่านขนุทดตา้นยาเสพตดิ

โครงการรณรงคป์องกนัและแกไ้ข้

ปญหาสิ�งเสพตดิ ั (ตามยุทธศาสตร ์5 
รั 7วปองกนั้ )

250,000 250,000 250,000

30,000 30,000 30,000
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8. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทรพัยากรและสงแวดล้อมิ.
8.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการหมู่บ้านน่าอยู่  สิ�งแวดล้อม

น่ามอง
เพื�อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นเกดิ
ความสามคัค ีและร่วมกนัรกัษา
ความสะอาดใหก้บัหมู่บา้น

จดัประกวดหมู่บา้นน่าอยู่ 50,000 - - ประชาชนไดม้สีว่นร่วมใน
การรกัษาความสะอาด 
สรา้งความน่าอยู่ใหก้บั
ชุมชน

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

2 โครงกาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาล
ม.5

 เพื�อปรบัปรุงภูมทิศัน์บรเิวณ
ศาลของหมู่บา้นใหส้วยงาม

ปรบัปรุงภูมทิศัน์ 50,000 - - มภีูมทิศัน์ที�สวยงาม  และ
ใชป้ระโยชน์ของพื7นที�ให้
เกดิประโยชน์มากที�สดุ ไม่
ปล่อยใหร้กรา้งว่างเปล่า

สว่นโยธา

100,000 0 0

8.2 สงเสรมให้มีการบรหารจดัการลุมนํ>ายอย โดยภาคีความรวมมือของชุมชน่ ่ ่ ่ิ ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัทาํแผนพฒันาลุ่มนํ7าย่อย เพื�อรวบรวมพรอ้มวางระบบ

ขอ้มลูการบรหิารจดัการลุ่ม
นํ7าย่อย

ระบบฐานขอ้มลูการบรหิาร
จดัการลุ่มนํ7าย่อย

- - - ระบบฐานขอ้มลูการ
บรหิารจดัการลุ่มนําย่อยที�
มปีระสทิธภิาพ

สว่นโยธา

หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

วตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์

ที. ชื.อโครงการ

ที. ชื.อโครงการ

งบประมาณและที.มา

งบประมาณและที.มา

สงเสรมการจดัสวนสาธารณะชุมชน ่ ิ /สงเสรมการสรา้งความรมรี.นสองข้างทาง เชน หน้าโรงเรียน  ชุมชน  ปรบัปรงุภมูทศัน์ภายในจงัหวดั่ ่ ่ิ ิ

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
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8.3 รณรงคก์ารแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้น /สงเสรมการประหยดัพลงังาน่ ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการปลกูปาตามแนวพระราชดาํริ่

และพระราชเสาวนีย์
ปลกูตน้ไม ้ ปลกูปาชุมชน ่

อนุรกัษ์ปา แม่นํ7า ลาํครอง เพื�อ่

สรา้งความร่มรื�นใหแ้ก่ชุมชน 
และช่วยแกไ้ขปญหาโลกรอ้นั

จดักจิกรรมปลกูตน้ไม ้จาํนวน
 1 ครั 7ง

50,000 50,000 50,000 สรา้งความร่มรื�นใหแ้ก่
หมู่บา้น และสรา้งความ
สามคัคขีองคนในชุมชน

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

2 โครงการภูมปิญญาแผ่นดนิขยายผลสู่ั

ปวงชนชาวไทย
ปลกูตน้ไม ้ ปลกูปาชุมชน ่

อนุรกัษ์ปา แม่นํ7า ลาํครอง เพื�อ่

สรา้งความร่มรื�นใหแ้ก่ชุมชน 
และช่วยแกไ้ขปญหาโลกรอ้นั

จดักจิกรรมภูมปิญญาแผ่นดนิ ั

1 ครั 7ง
50,000 50,000 50,000 สรา้งความร่มรื�นใหแ้ก่

หมู่บา้น และสรา้งความ
สามคัคขีองคนในชุมชน

สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร

100,000 100,000 100,000

8.4

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)

เพื�อการฟื7นฟูทรพัยากรดนิและ
การอนุรกัษ์ดนิและนํ7า

1.พื7นดนิบรเิวณรอบสระมี
ความอุดมสมบรูณ์

1.ฟื7นฟูดนิใหม้คีวามอุดม
สมบรูณ์ และแกป้ญหาดนิเสื�อมั

โทรม

2.หญา้แฝกยงัช่วยยดึตดิ
ดนิรอบ ๆ ขอบสระไม่ให้
เกดิการพงัทลาย

2.เพื�อพฒันา ปรบัปรุงบาํรุงดนิ

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

งบประมาณและที.มา

วตัถปุระสงค์ที. ชื.อโครงการ

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์

หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

สงเสรมภมูปัญญาท้องถน  ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาต  สงแวดล้อมชุมชน่ ิ ิ ิ. ิ ิ.

- -

งบประมาณและที.มา
ผลที.คาดวาจะได้รบั่

1 โครงการปลกูหญา้แฝกรอบขอบสระ
นํ7า ม.1

ปลกูหญา้แฝกพื7นที�ลาดชนั
รอบขอบสระ

50,000 สว่นสง่เสรมิ
การเกษตร
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8.5 แก้ไขปัญหาขยะภาครฐัและภาคเอกชนแบบครบวงจร

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1.เพื�อเพิ�มประสทิธภาพในการ
ปฏบิตังิานการจดัการขยะมลู
ฝอย

1.การจดัการขยะมลูฝอย
ภายในตําบลด่านขนุทด
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.เพื�อใหก้ารจดัเกบ็ขยะสิ�ง
ปฏกิลูมปีระสทิธภิาพถูก
สขุลกัษณะ

2. สามารถลดปรมิาณขยะ
และมรีะบบการจดัเกบ็ขยะ

1.ปลกูฝงจติสาํนึกใหก้บัั

หมู่บา้นในการลดขยะจาก
ครวัเรอืน

1.ช่วยลดปรมิาณขยะมลู
ฝอยในพื7นที�อบต.

2.เพื�อสง่เสรมิประชาชนใหม้ี
สว่นร่วมในการกาํจดัขยะมลูฝอย

2.ประชาชนมสีว่นร่วมใน
การจดัการขยะมลูฝอย
สง่ผลต่อการพฒันาที�ยั �งยนื

3.สรา้งเครอืขา่ยการจดัการ
ขยะแบบครอบวงจรในทอ้งถิ�น
โดยเน้นหลกั 3 R 
(Reduce,Reuse,Recycle)

3.ประชาชนมกีารคดัแยก
ขยะก่อนนําไปทิ7ง

3 โครงการจดัซื7อถังขยะให้กบัชาวบ้าน
 ม.17

จดัซื7อถงัขยะเพื�อแจกจ่าย
ใหก้บัชาวบา้น

ถงัขยะแบบมฝีาปิด 40 ใบ 10,000 - - ประชาชนมสีขุนิสยัที�ดใีน
การทิ7งขยะ  ทาํใหเ้กดิ
ความสะอาด

สว่น
สาธารณสขุ

และ
สิ�งแวดลอ้ม

- - สว่น
สาธารณสขุ

และ
สิ�งแวดลอ้ม

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์ ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

งบประมาณและที.มา

50,000

1 โครงการเพิ�มประสทิธภิาพการจดัเกบ็
ขยะภายในตําบลขนุทด

รถขนขยะ ขนาด 6 ลอ้ เปิด
ขา้งเททา้ย  จาํนวน 5 คนั 
พรอ้มอุปกรณ์ที�ใชใ้นการเกบ็
ขยะ  นํามาคดัแยก และ

เตาเผาขยะ

15,000,000

โครงการบรหิารจดัการขยะมลู
ฝอย 1 โครงการ

50,000 สว่น
สาธารณสขุ

และ
สิ�งแวดลอ้ม

50,0002 โครงการบรกิารจดัการขยะมลูฝอย
ของอบต.ด่านขนุทด
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
 -เพื�อสรา้งสถานที�ในการ
จดัเกบ็ขยะที�บรจิาคที�
ประชาชนและเยาวชนใน
หมู่บา้นนําไปทิ7ง แต่เป็นสิ�งมี
ค่าอยู่

 - สิ�งแวดลอ้มภายใน
หมู่บา้นดขีึ7น                 
 - ปรมิาณขยะลดลง

 - เสรมิสรา้งนิสยัใหรู้จ้กัคุณค่า
ของขยะ และสรา้งสิ�งแวดลอ้ม
ใหด้ขีึ7น

 -เพื�อสรา้งสถานที�ในการ
จดัเกบ็ขยะที�บรจิาคที�
ประชาชนและเยาวชนใน
หมู่บา้นนําไปทิ7ง แต่เป็นสิ�งมี
ค่าอยู่

 - สิ�งแวดลอ้มภายใน
หมู่บา้นดขีึ7น                 
 - ปรมิาณขยะลดลง

 - เสรมิสรา้งนิสยัใหรู้จ้กัคุณค่า
ของขยะ และสรา้งสิ�งแวดลอ้ม
ใหด้ขีึ7น

6 โครงการอบรมคดัแยกขยะในโรงเรยีน เพื�อสรา้งเครอืขา่ยลดขยะใน
ชุมชนโดยเริ�มจากกลุ่มเยาวชน
 และเพื�อเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ของชุมชนในการ
จดัการขยะ

โรงเรยีนในเขตพื7นที�ตําบล
ด่านขนุทด

30,000 - - ลดปรมิาณขยะในพื7นที�จา
การที�ประชาชนมกีารคดั
แยกขยะก่อนนําไปจดัการ
ทาํประเภท

สว่น
สาธารณสขุ

และ
สิ�งแวดลอ้ม

15,140,000 100,000 50,000

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที.มา

โครงการก่อสร้างสถานที�จ ัดเก็บขยะ
บรจิาค ของหมู่บา้น ม.2

สว่นโยธา-50,000 -

- สว่นโยธา  สถานที�จดัเกบ็ขยะบรจิาค  
  จาํนวน 1 แห่ง

50,000-

  สถานที�จดัเกบ็ขยะบรจิาค  
  จาํนวน 1 แห่ง

5 โครงการก่อสร้างสถานที�จ ัดเก็บขยะ
บรจิาค ของหมู่บา้น ม.12

4
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8.6 สงเสรมการเฝ้าระวงันํ>าทวม  นํ>าแล้ง  นํ>าเคม็ โดยชุมชน่ ่ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการปองกันและแก้ไขปญหาภัย้ ั

แลง้
เพื�อช่วยเหลอืประชาชนใหม้นีํ7า
อุปโภคบรโิภคเมื�อประสบ
ภาวะภยัแลง้

ประชาชน หมู่ 1 -17 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมนีํ7าสาํหรบั
อุปโภคบรโิภคตลอดปี

สาํนกัปลดั

9.1 จดัระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพฒันาด้านโครงสรา้งพื>นฐาน

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้น

โครงสรา้งพื7นฐาน
เพื�อรวบรวมพรอ้มวางระบบ
ขอ้มลูการพฒันาดา้น
โครงสรา้งพื7นฐานที�ทนัสมยัและ
เป็นปจจุบนัั

 ระบบฐานขอ้มลูโครงสรา้ง
พื7นฐาน

- - - ระบบฐานขอ้มลูดา้น
โครงสรา้งพื7นฐานที�มี
ประสทิธภิาพ

สว่นโยธา

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

9. ยทุธศาสตรโ์ครงสร้างพื>นฐาน

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที.มา

ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

ที. ชื.อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที.มา
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9.2  บูรณาการแผนพฒันาโครงสรา้งพื>นฐานสามพี.น้องท้องถน ิ. (อบจ. เทศบาล อบต) เพื.อลดความทบัซ้อนของพื>นที.  และเกดประโยชน์สูงสุดแกประชาชนิ ่

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการก่อสรา้งถนนหนิคลุกสาย

บา้นใหม่ชยัณรงค ์ หมู่ที� 10  ตําบล
ด่านขนุทดเชื�อมต่อสายบา้นหนิลาด 
หมู่ที� 8 ตําบลตะเคยีน                 
อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสมีา

เพื�อใหก้่อสรา้งถนนเชื�อม
ระหว่างตําบลด่านขนุทด ถงึ
ตําบลตะเคยีน

ก่อสรา้งถนนหนิคลุก กวา้ง 
5.00 เมตร  ระยะทาง 4,200
เมตร  หนาเฉลี�ย 0.15 เมตร

1,987,000 - - ประชาชนมเีสน้ทาง
คมนาคมเชื�อมต่อระหว่าง 
อปท.

สว่นโยธา / 
อบจ.

2 โครงการลาดยางเชื�อมเขตเทศบาล
เสน้เรยีบคลอง ม.4 - ม.5 ตําบลด่าน
ขุนทด เชื�อมเขตเทศบาลตําบลด่าน
ขนุทด

เพื�อลาดยางถนนจากเขตตําบล
ด่านขนุทดเชื�อมต่อกบัเขต
เทศบาลตําบลด่านขนุทด

ลาดยางถนน กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 900 เมตร

2,700,000   -            -            ประชาชนมเีสน้ทาง
คมนาคมเชื�อมต่อระหว่าง 
อปท.

สว่นโยธา / 
อบจ.

4,687,000   -            -            

ที. ชื.อโครงการ ผลที.คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที.่
รบัผดชอบิ

วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที.มา
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9.3 สงเสรมเชื�อมโยงการชลประทาน  กอสรา้งฝาย ทาํนบกั �นนํ�า ขดุลอก ขดุสระ พฒันาแหลงนํ�า  คลองนํ�า  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์่ ่ ่ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)

1 ซ่อมแซมฝาย ม.3 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

ซ่อมแซมฝาย กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร

- 50,000 - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตรและเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

2 ขดุลอกเหมอืงทางไปนาผูใ้หญ่เปา ม้ .3 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 ขดุลอกเหมอืงกวา้ง 2 เมตร 
ยาว 150 เมตร ลกึ 1 เมตร

- 50,000 - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

3  ก่อสรา้งฝายหมู่ 3 - 16 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

ฝายกวา้ง 4 เมตร ยาว 12 
เมตร

- 200,000 - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

4 ซ่อมแซมฝายคสล. ม.4 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 ยาว 12 เมตร หนา 5 เมตร 50,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

5 ซ่อมแซมฝายดนิ  ม.4 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 12 เมตร 30,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

6 ขดุลอกคลองสระใหญ่ถงึบา้นสส.บุญ
เลศิ

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 กวา้ง 12 เมตร ยาว 500 
เมตร  ลกึ 2.5 เมตร

- - 100,000 ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

7 ขดุลอกคลองสวนหมาก ม.4 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้งเดมิ 15 เมตร ยาวรวม 
2,545 เมตร ลกึเดมิเฉลี�ย 1.50
 เมตร ขดุลกึลงอกี 2.50 เมตร

2,000,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

8  ขดุลอกคลองนํ�าขาว ม.4 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 10 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

- - 500,000 ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

9  ขดุลอกกุดมติาว ม.4 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 กวา้ง 20 เมตร ยาว 6,000 
เมตร

- - 700,000 ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

10 ก่อสรา้งฝายนํ�าลน้ลาํหว้ยน้อย     (นา
ยายทอง) ม.7

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 30 เมตร 400,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

11 ขดุลอกคลองลาํหว้ยน้อย จากฝายถงึ
ทางขา้มหมู่ 13 (ระยะทาง  1 
กโิลเมตร) ม.7

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 30 เมตร ลกึ 1.5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

500,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

12  ขดุลอกสระนํ�าหนองสะแก ม.7 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 160 เมตร ยาว 270 
เมตร ลกึ 3 เมตร

- 400,000 - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

13  ขดุลอกขยายสระนํ�า ม.7 *ประชาคม 
ม.15

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

ขดุลอกขยายสระนํ�า กวา้ง 
80 เมตร ยาว 100 เมตร

200,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

14 ก่อสรา้งฝายนํ�าลน้  หลงัสระนํ�าตา
เผอืก ม.9

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

ฝายนํ�าลน้ เป็นถนนคนัดนิ 
วางท่อคสล. 2 แถว ๆ ละ 7 
ท่อน กวา้ง 5 เมตร ยาว 40 
เมตร

100,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

15  ขดุลอกสระวดั ม.10 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 80 เมตร ยาว 80 
เมตร ลกึ 2 เมตร

200,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

16 ก่อสรา้งฝายนํ�าลน้ท่าขา้ม สายนา
ผูใ้หญ่ถนั ม.13

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
 พรอ้มวางหนิใหญ่ยาแนว

300,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

17 ขดุลอกคลองหนิปนู - ทาํนบตะก ูม.13 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 ขดุลอกคลอง จาํนวน 2 จุด 
ลกึ 2 เมตร ยาว 300 เมตร

100,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

18 ก่อสรา้งฝายนํ�าลน้ ม.14 (ใกลส้ถานที�
เลี�ยงไขน่กกระทา)

เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

ฝายนํ�าลน้ กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 10 เมตร

200,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

19 ก่อสรา้งฝายกั �นนํ�า ม.14 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

 ฝายกั �นนํ�า สงู 4 เมตร ยาว 
10 เมตร

200,000 - - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา

20  ขดุลอกคลองหนองสะแก  ม.16 เพื�อใชช้าวบา้นมนีํ�าใชใ้นการ
อุปโภคบรโิภค และใชใ้น
การเกษตรอย่างทั �วถงึ

กวา้ง 8 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลกึ 3 เมตร

- 300,000 - ช่วยแกป้ญหาการขาดั

แคลนนํ�าในการทาํ
การเกษตร และเกษตรกร
มนีํ�าใชอุ้ปโภค-บรโิภค
ตลอดปี

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

21 ขยายเขตประปา ม.1 เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ขยายเขตประปาภายในหมู่บา้น 290,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

22 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนางอุทยั 
เยอสงูเนิน ม.2

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทาง 1,000  เมตร 300,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

23 เพิ�มขนาดท่อประปาหน้ารา้นบวัหลนั 
(บา้นอ.บุญสง่) ม.2

เพื�อทาํใหน้ํ�าประปาไหลแรงขึ�น เพิ�มขนาดท่อนํ�าประปา 
ระยะทาง 50 เมตร

20,000 - - นํ�าประปาไหลแรงขึ�น สว่นโยธา

24 ขยายเขตประปา เสน้หน้าโรงเรยีน
บา้นใหม่เจรญิสขุ ม.5 และซอย
โรงหนงัไก่

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทางรวม 400 เมตร - 60,000 - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

25 ขยายเขตประปา ซอยบา้นอบต.ประมลู
  ม.6

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทางยาวรวม 60 เมตร 30,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

26 ขยายเขตประปา ซอยสนามกฬีา  ม.6,
 ซอยนายสมพงษ์

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทางยาวรวม 370 เมตร 100,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

27 ขยายเขตประปา ม.7 (ระยะทาง 15 
เมตร)

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทางยาวรวม 15 เมตร 20,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

28 ขยายเขตประปา ม.9 (ระยะทาง 350 
เมตร)

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ท่อ 2 " ระยะทางยาวรวม 
350 เมตร

200,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

29 ขยายเขตประปาเพิ�มแรงดนันํ�า ม.10 เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทาง 500 เมตร 50,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

30 ขยายเขตประปา ม.13 (ระยะทาง 300 
เมตร)

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทางยาวรวม 300 เมตร 150,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

31 ขยายเขตประปาเสน้บา้นนายเฉลมิ  
ม.13

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

 ระยะทางยาวรวม 300 เมตร 150,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

32 ขยายเขตประปา เสน้ไปบา้นนายบุญ
ทิ�ง เหมิขนุทด ม.13

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

 ระยะทาง 300 เมตร 150,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

33 ขยายเขตประปาไปศาลากลางบา้น ม.
14

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทาง 120 เมตร - 50,000 - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

34 ขยายเขตประปาสายหลงัศาลา
กลางบา้น   ม.15

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทาง 1,100 เมตร 300,000 - - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

35 ขยายเขตประปา ซอยบา้นผูใ้หญ่พอน 
 ม.16

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทาง 60 เมตร - 20,000 - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

36 ขยายเขตประปา ซอยบา้นผูใ้หญ่แล  
ม.16

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ระยะทาง 120 เมตร - 60,000 - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

37 ขยายเขตประปาซอยบา้นนายประสงค์
 ม.16

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

 ระยะทาง 100 เมตร - 60,000 - ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

38 อุดหนุนการประปา อําเภอด่านขุนทด
เพื�อขยายเขตประปาภายในตําบลด่าน
ขนุทด

เพื�อใหช้าวบา้นมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึทั �งหมู่บา้น

ขยายเขตประปาภายในตําบล
ด่านขนุทด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมนีํ�าประปาใช้
อย่างทั �วถงึ

สว่นโยธา

                                                   7,040,000 2,250,000 2,300,000
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9.4 การจดัให้มีและบาํรงุรกัษาโครงสรา้งพื�นฐาน ทางบก  ทางนํ�า ทางระบายนํ�าและการปรบัปรงุบ ํารงุรกัษาในเขตชุมชนและท้องถนิ*

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากศาลา

กลางบา้น ม.1 ถงึกุดนํ�าใส
เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร

85,200 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

2 อุดหนุนการไฟฟาสว่นภูมภิาค ขยาย้

เขตไฟฟาสาธารณะ ม้ .1 เสน้หลงั
โรงเรยีนมยัธยมด่านขนุทด

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟา ั ้

ระยะทาง 200 เมตร เสา 4 
ตน้

100,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

3 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก  ม.1 (ระยะทาง
 3,000 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

852,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

4  ก่อสรา้งถนนหนิคลุก พรอ้มวางท่อ  
ม.1 (ระยะทาง 1,700 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 1,700 เมตร พรอ้มวาง
ท่อ 0.60 เมตร จาํนวน 3 จุด

500,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

5 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก พรอ้มวางท่อ  
ม.1 (ระยะทาง 2,000 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร พรอ้มวาง
ท่อ 0.60 เมตร จาํนวน 3 จุด

575,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

ที* ชื*อโครงการ
งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่

รบัผดชอบิ
ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

6  ก่อสรา้งถนนดนิ ม.1 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,600 
เมตร สงู 0.60 เมตร

- 150,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

7  ก่อสรา้งถนนดนิพรอ้มเทหนิคลุก ม.1 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร สงู 0.60 เมตร

- 300,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

8 ก่อสรา้งถนนลาดยาง ม.1 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,200 
เมตร

- 1,800,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

9 ก่อสรา้งถนนคสล. ม.2 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว
 63 เมตร หนา 0.15 เมตร

90,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

10 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะหลงัอาํเภอ้

ซอยบา้นนายนุกลู ม.2
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายระยะทาง ั 60 
เมตร

20,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

11 เสรมิถนนดนิลกูรงั ม.2 เสน้ลานมนั 
ไปโนนสะเดา

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ระยะทาง 1 เมตร 300,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

12 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก ม.2 เสน้โรงฆา่
สตัวถ์งึด่านขนุทดคา้ไม้

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 กวา้ง 6 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนาเฉลี ย  0.10 เมตร

274,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

13 ก่อสรา้งไหล่ทาง  ม.2  เสน้สนามร.ร.
พงษ์ศริิ

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ไหล่ทาง กวา้ง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร

- 150,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

14 ก่อสรา้งรางระบายนํ�า ม.2 ซอยโรง
ซกัฟอกของรพ.ด่านขนุทด

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

รางระบายนํ�าขนาด 0.3 x 
0.3 x 0.1 เมตร ยาว 200 
เมตร

- 70,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

15 ขดุลอกท่อระบายนํ�าบา้นลาํเชยีงไกร 
ม.2

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

 ระยะทาง 300  เมตร - 50,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวกไม่ก่อใหเ้กดิ
นํ�าท่วมขงั

สว่นโยธา

16 ก่อสรา้งรางระบายนํ�าแฟรตตํารวจ ม.2 เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

รางระบายนํ�า ขนาด 0.3 
x0.3x 0.1เมตร ยาว 300 
เมตร

- 105,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

17 ถนนคสล.หน้าศาลากลางบา้น ม.2 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 4 เมตร ยาว 10 เมตร - 20,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

18 ก่อสรา้งรางระบายนํ�า ถนนตรงขา้ม
รา้นบวัหลนั ม.2

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

รางระบายนํ�า ขนาด 0.3 
x0.3x 0.1เมตร ยาว 200 
เมตร

- 70,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

19 ฝาปิดท่อระบายนํ�า  บา้นลาํเชยีงไกร
 ม.2

เพื อปองกนัคนหรอืสิ งใดหล่นลง้

ไปในท่อระบายนํ�า
ฝาปิดขนาด 1x1 เมตร 
จาํนวน 3 จุด

- 3,000 - ประชาชนไดร้บัความ
ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

20 จดัทาํปายชื อทางเขา้หมู่บา้น ม้ .2 เพื อใหม้ปีายทางเขา้หมู่บา้นที ้

เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนแก่ผูส้ญัจร
ไปมา

กวา้ง 7 เมตร สงู 5 เมตร - 50,000 - ปายทางเขา้หมู่บา้น้ สว่นโยธา

21 ก่อสรา้งปอมยามประจาํหมู่บา้น ม้ .2 เพื อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนใน
หมู่บา้น ม.2

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร - 100,000 - ปอมยามมสีภาพใชง้าน้

ไดด้ ี ผูเ้ขา้เวรยามมี
ความสะดวกในการ
ปฏบิตังิาน ปองกนัดแูล้

สว่นโยธา

22 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะเสน้ทา้ย้

บา้นลาํเชยีงไกร ม.2
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะ ระยะทาง 350 เมตร
- - 100,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

23 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะบา้นลาํ้

เชยีงไกร หน้าบา้นสยาม ม.2
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะระยะทาง 120 เมตร
- - 25,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

24 ขยายเขตไฟฟา เสน้หน้ารา้นซ่อม้

คอมฯ ม.2
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะระยะทาง 100 เมตร
- - 20,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

25 ตดิตั �งไฟฟาสาธารณะแฟรตตํารวจ ้

ม.2
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
 ระยะทาง 50 เมตร - - 30,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

26 เพิ มจุดตดิตั �งไฟฟาสาธารณะ จากม้ .
14  ถงึ ม.2 บา้นลาํเชยีงไกร

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
เพิ มจุดตดิตั �งไฟฟาสาธารณะ ้

ระยะทาง 500 เมตร
- - 200,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

27 แยกจุดควบคุมไฟฟาสาธารณะออก้

จากหมู่ 14 มาตดิตั �งที  ม.2
เพื อเพิ มความสะดวกในการ
ควบคุมไฟฟาสาธารณะใน้

หมู่บา้น ม.2

แยกจุดควบคุมไฟฟา้

สาธารณะจาํนวน 2 จุด หลงั
อาํเภอ 1 จุด แยกโพธทิอง K 1
 จุด

- - 10,000 สะดวกในการควบคุม
ไฟฟาสาธารณะ้

สว่นโยธา

28 ก่อสรา้งถนนคสล.ภายในหมู่บา้นลาํ
เชยีงไกร ทางทศิใต้

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 500 เมตร

- - 1,000,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

29 ก่อสรา้งถนนคสล.ทา้ยหมู่บา้นลาํ
เชยีงไกร ระหว่างบา้นนายอนันะถงึ
ถนนเมนหมู่บา้น ม.2

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 500 เมตร

- - 1,000,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

30 ขดุลอกร่องระบายนํ�าสายบา้นลุงพุ่ม 
ม.3

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

กวา้ง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร ลกึ 1.5 เมตร

100,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

31 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก ม.3 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 4 เมตร ยาว 435 
เมตร หนาเฉลี ย 0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

32 ก่อสรา้งสะพาน (รถขา้ม) ม.3  นาตา
แหวง

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สะพานกวา้ง 4 เมตร ยาว 
10 เมตร

100,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

33 ก่อสรา้งทางระบายนํ�ารอบหมู่บา้น ม.3 เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ร่องระบายนํ�า ขนาด 
0.3x0.3x0.10 เมตร  ยาว
รวม 500 เมตร

175,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

34 ซ่อมแซมถนนสายไปทุ่งนา (สระ
จรเข)้ ม.3

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ลงหนิคลุก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

344,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

35 ก่อสรา้งร่องระบายนํ�ารอบหมู่บา้น  
ม.4

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ร่องระบายนํ�าขนาด 0.30 x 
0.30 x 0.1 เมตร ยาว 1,500
 เมตร

525,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

36 ปรบัปรุงท่อระบายนํ�า (ดา้นทศิ
ตะวนัตก)  ม.4

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ลา้งทาํความสะอาดท่อ
ระบายนํ�า

- 30,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

37 ปรบัพื�นดนิใหเ้ท่ากบัถนนเสน้บา้น
ฉุยฉาย  ม.4

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 5 เมตร ยาว 200 เมตร - 10,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

38 ก่อสรา้งทางขา้มฝาย  ม.4 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคนัดนิ กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- 121,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

39 ก่อสรา้งถนนดนิเลยีบคลองนํ�าขาว ม.4 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
820 เมตร หนาเฉลี ย 0.50 
เมตร

100,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

39 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยสแีกว้ ้ ,
 ซอยศาลากลางบา้น, ซอยบา้นจาํลอง
, ซอยบา้นตาม่อม , ซอยบา้นตาทกึ  
ม.4 และซอยรอบนอกทางไปหมู่ที  5

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทางรวม 500 เมตร
- 150,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

40 ถนนลาดยางทบัคสล.หน้าอบต.ถงึ
สะพานขา้มคลองทางไปบา้นใหม่
เจรญิสขุ ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร
ยาว 700 เมตร

- - 1,260,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

41 ลาดยางทบัถนนคอนกรตีที ชาํรุด  ม.5 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

2,250,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

42 ขยายจุดตดิตั �งลาํโพงหอกระจายขา่ว
 ม.5

ตดิตั �งตวักระจายเสยีงใหไ้ดย้นิ
ทุกมุมของหมู่บา้น เพื อ
สามารถสื อสารขอ้มลูต่างๆ 
เขา้ถงึประชาชนหรอืผูค้น 
โดยสะดวกรวดเรว็

ขยายจุดตดิตั �งหอกระจายขา่ว 15,000 - - สามารถสื อสารขอ้มลู
ต่างๆ เขา้ถงึประชาชน
หรอืผูค้น โดยสะดวก
รวดเรว็

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

43 ก่อสรา้งถนนคสล. เสน้หลงัโรงเรยีน
บา้นใหม่เจรญิสขุ ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 285 เมตร หนา 0.15 เมตร

570,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

44 ขยายเขตตดิตั �งไฟฟาสาธารณะ้

ภายในหมู่บา้น ม.5
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทางรวม 500 เมตร
150,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

45 ก่อสรา้งถนนคสล.ซอยบา้นยอดตอง 
ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว
 40 เมตร

60,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

46 ก่อสรา้งถนนคสล.ซอยบา้นพี เผอืก ม.5 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

47 โครงการจดัทาํปายชื อทางเขา้หมู่บา้น้

 ม.5
เพื อใหม้ปีายทางเขา้หมู่บา้นที ้

เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนแก่ผูส้ญัจร
ไปมา

กวา้ง 6 เมตร สงู 5 เมตร 
จาํนวน 2 ปาย้

- 100,000 - ปายทางเขา้หมู่บา้น้ สว่นโยธา

48 ถนนหินคลุกสายบ้านปาจ้อนเชื อม๋

ทางไปบา้นเก่า ม.5
เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุกกวา้ง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

- 229,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

49 ก่ อส ร้ า ง ท า ง ร ะบ าย นํ�า ด้ า นห ลั ง
โรงเรยีนบา้นใหม่เจรญิสขุ ม.5

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

 ท่อระบายนํ�า ขนาด 
0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 500 
เมตร

- 175,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

50 เดินสาย ใหม่ ลํ า โพงทั �ง ร ะบบทั  ว
หมู่บา้น ม.5

ตดิตั �งตวักระจายเสยีงใหไ้ดย้นิ
ทุกมุมของหมู่บา้น เพื อ
สามารถสื อสารขอ้มลูต่างๆ 
เขา้ถงึประชาชนหรอืผูค้น 
โดยสะดวกรวดเรว็

เดนิสายลาํโพง ยาวรวม 
2,000 เมตร

- 70,000 - สามารถสื อสารขอ้มลู
ต่างๆ เขา้ถงึประชาชน
หรอืผูค้น โดยสะดวก
รวดเรว็

สว่นโยธา

51 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก ม.5 (ระยะทาง 
270 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 270 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

- - 76,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

52 ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงงานทอดไก่
 ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 180 เมตร หนา 0.15 เมตร

- 360,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

53 ก่อสร้างถนนดินซอยบ้านครู   ถึง
ขนสง่ ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร หนาเฉลี ย 0.5 
เมตร

- 150,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

54 ขยายเขตไฟฟาสายดบั ม้ .5 
(ระยะทาง 280 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

(สายดบั) ระยะทางรวม
280  เมตร พร้อมติดตั �ง
โ ค ม ไ ฟ ฟ า ส า ธ า ร ณ ะ้

จาํนวน 5 จุด

- - 100,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

55 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านครูรชันี
 ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 3 เมตร
ยาว 50 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

- - 80,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

56 ก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยบ้านน้าแดง
ถงึบา้นนาแน่น  ม.5

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร
ยาว 50 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

- - 14,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

57 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยบา้น้

ครถูงึขนสง่ ม.5
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายระยะทางรวม ั

700 เมตร
250,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

58 ก่อสรา้งถนนดนิสายบา้นตารน  ม.5 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิกวา้ง 6 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนาเฉลี ย 0.5  
เมตร

- - 360,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

59 ก่อสรา้งทางระบายนํ�าคสล.รอบ
หมู่บา้น ม.6

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

รางระบายนํ�า  ขนาด 
0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 350 
เมตร

122,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

78



 

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

60 อุดหนุนการไฟฟาสว่นภูมภิาค ขยาย้

เขตไฟฟาสาธารณะ  ม้ .6
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ้

ปกเสาพาดสายบา้นนางถั  งั

เรื อ เสา 3 ตน้  ปกเสาพาดั

สายบา้นอบต.ประมวล เสา 1
 ตน้ และปกเสาพาดสายบา้นั

 อ.บุญสง่ เสา 3 ตน้

250,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

เสน้ที  1 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร หนาเฉลี ย 0.10 
เมตร

เสน้ที  2 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร หนาเฉลี ย 0.10 
เมตร

เสน้ที  3 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
150 เมตร หนาเฉลี ย 0.10 
เมตร

เสน้ที  4 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
60 เมตร หนาเฉลี ย 0.10 
เมตร

สว่นโยธา- - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

61 ก่อสรา้งถนนหนิคลุกรอบหมู่บา้น  ม.
6 จาํนวน 4 เสน้ทาง

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

185,000
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

62 จดัซื�อเครื องขยายเสยีงหอกระจาย
ขา่ว  ม.6

เพื อใหป้ระชาชนทั �งหมู่บา้น
ไดร้บัฟงเสยีงตามสายจากหอั

กระจายขา่วไดอ้ย่างทั  วถงึ

เครื องขยาย 500 วตัต ์และ
ตวัพกัเสยีง จาํนวน 3 ตวั

15,000 - - ประชาชนไดร้บัฟงเสยีงั

ตามสายจากหอกระจาย
ขา่วไดอ้ย่างทั  วถงึ

สว่นโยธา

63 ก่อสรา้งถนนลกูรงัทางไปวดัปา่
สามคัค ี ม.6

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลกูรงั กวา้ง 4 เมตร 
ยาวรวม 800 เมตร

- 100,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

เสน้ที  1 กวา้ง 3 เมตร ยาว 
140 เมตร หนา 0.10 เมตร

เสน้ที  2  กวา้ง 3 เมตร ยาว 
120 เมตร  หนา 0.10 เมตร

เสน้ที  3  กวา้ง 3 เมตร ยาว 
130 เมตร  หนา 0.10 เมตร

เสน้ที  4  กวา้ง 3 เมตร ยาว 
120 เมตร  หนา 0.10 เมตร

65 ก่อสรา้งรางระบายนํ�าเสยีรอบบงึ ม.
6,ม.7 และ ม.15

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

รางระบายนํ�าเสยี กวา้ง 0.60
 เมตร ลกึ 1 เมตร  ระยะทาง
 450 เมตร

- 450,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

-64 ก่อสรา้งถนนคสล.  ม.6 จาํนวน 4 
เสน้ทาง

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

765,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

66 ก่อสรา้งบ่อบาํบดันํ�าเสยี  ม.6 เพื อบาํบดันํ�าเสยีภายในหมู่บา้น
 ที สง่กลิ นเหมน็ สรา้งความเดด็
รอ้น

บ่อบาํบดันํ�าเสยี 1 แห่ง - 200,000 - สามารถแกไ้ขปญหานํ�าั

เน่าเสยีที สง่กลิ นเหมน็
ภายในหมู่บา้น

สว่นโยธา

67 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก  เสน้บงึบา้น
ถนนหกัน้อย ไปถงึบา้นกุดนํ�าใส ม.6

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

เสน้เดมิเป็นถนนลกูรงั 
เปลี ยนเป็นหนิคลุก กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,500 เมตร

- - 791,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

68 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก  จากนานายบุญ
เสรฐิ คาํขนุทด ม.6 ถงึบา้นกุดนํ�าใส

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- - 230,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

69 ก่อสรา้งปอมยามประจาํหมู่บา้น ม้ .6 เพื อความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนใน
หมู่บา้น ม.6

 กวา้ง 4 เมตร ยาว 4 เมตร - - 100,000 ปอมยามมสีภาพใชง้าน้

ไดด้ ี ผูเ้ขา้เวรยามมี
ความสะดวกในการ
ปฏบิตังิาน ปองกนัดแูล้

ทรยัพยส์นิของประชาชน

สว่นโยธา

70 ก่อสรา้งถนนคสล. ซอย 3 ม.7 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 80 เมตร

160,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

71 ก่อสรา้งถนนคสล. ซอยคุม้ทานตะวนั
 ม.7

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กวา้ง 4 เมตร ยาว
 400 เมตร

800,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

72 ก่อสรา้งถนนคสล. ซอย 1 ตรงขา้ม
สนามกฬีา ม.7

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร

600,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

73 ก่อสรา้งถนนดนิลกูรงัพรอ้มทาํราง
ระบายนํ�า สายหนองมะค่า ม.7

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิลกูรงั กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร

170,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

74 ก่อสรา้งถนนหนิคลุกต่อจากสายเก่า
(เชื อมหมู่ 8 , หมู่ 9 และหมู่ 13)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 780 เมตร

267,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

75 โครงการวางท่อนํ�าทิ�ง  บาํบดันํ�าเสยี
จากเทศบาล (ม.8,ม.9 และ ม.13)

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

วางท่อระบายนํ�าทิ�ง Ø 0.60 
เมตร พรอ้มบ่อพกัยาวรวม 
350 เมตร

250,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

76 ก่อสรา้งถนนลาดยางสายรอบนอก
หมู่บา้น ม.8

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร

720,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

77 ก่อสรา้งบล๊อกคอนเวริส์ ม.8 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 8 เมตร ยาว 10 เมตร 150,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

78 ก่อสรา้งถนน คสล. ม.9 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 6 เมตร ยาว
 185 เมตร หนา 0.15 เมตร

555,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

79 ก่อสรา้งบล๊อคคอนเวริส์สายลาํหว้ย
น้อย ม.9

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม และ
การระบายเป็นไปดว้ยความ
สะดวก

กวา้ง 1.5 x 1.5 x 10 เมตร 
วางคู่

150,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม 
และการการระบายนํ�า
สะดวก

สว่นโยธา

80 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม้ .9 
(ระยะทาง 250 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
 ระยะทาง 250 เมตร 100,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

81 ตดิตั �งแผงโซล่าเซลล ์ม.9 ผลติกระแสไฟฟา เพื อช่วยลด้

ค่าไฟฟา และใชเ้ป็นระบบ้

สาํรองไฟฟา เมื อไฟฟาดบั้ ้

 จาํนวน 2 จุด 120,000 - -  ช่วยลดค่าไฟฟา และใช้้

เป็นระบบสาํรองไฟฟา ้

เมื อไฟฟาดบั้

สว่นโยธา

82 ก่อสรา้งถนนหนิคลุกสายทาํนบตา
เผอืก ม.9  ออ้มสระนํ�าสาธารณะจาก
ถนนเทศบาล

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 500  เมตร

144,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

83 ก่อสรา้งท่อระบายนํ�ารอบหมู่บา้น   
ม.13

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

วางท่อระบายนํ�า Ø 0.60
เมตร พรอ้มบ่อพกัยาวรวม 
150 เมตร

110,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

84 ก่อสรา้งถนนลาดยางสายหลงักศน. 
ม.13

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 6 ยาว 1
 กโิลเมตร

1,800,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

85 ก่อสรา้งถนนหนิคลุกจาก ม.13 ไปถงึ
ถนนสายสระจรเข้

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

569,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

86 วางบล๊อกคอนเวริส์ ม.13 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

กวา้ง 1.5 x 1.5 x 10 เมตร 
วางคู่ยาว 10 เมตร

150,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

87 ก่อสรา้งถนนคสล. ม.13 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว
 120 เมตร

180,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

88 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก ม.13 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร 
ยาวรวม 3,000  เมตร หนา
เฉลี ย 0.10 เมตร

852,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

84



 

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

89 อุดหนุนการไฟฟาสว่นภูมภิาค ขยาย้

เขตไฟฟาสาธารณะแรงตํ า พรอ้ม้

ตดิตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ ม้ .13

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาจาํนวนั ้

 3 เสา พรอ้มตดิตั �งโคม
ไฟฟาสาธารณะ จาํนวน ้ 2 
โคม

15,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

90 อุดหนุนการไฟฟาสว่นภูมภิาค ขยาย้

เขตไฟฟาสาธารณะ ม้ .8
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้ 20,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

91 วางบล๊อกคอนเวริส์ ม.13 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 กวา้ง 2 เมตร ยาว 10 เมตร - 10,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

92 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายดบั ้

พรอ้มตดิตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ ม้ .13
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

สายดบั ระยะทาง 500 เมตร
 พรอ้มตดิตั �งโคมไฟฟา้

สาธารณะ จาํนวน 3 จุด

- 250,000 - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

93 ก่อสรา้งถนนคสล.ต่อจากสายเดมิ 
เสน้ศาลากลางบา้น ม.10

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร 
ยาวรวม 5,000  เมตร หนา 
0.15 เมตร

12,500,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

94 ตดิตั �งไฟฟาสาธารณะ เสน้ศาลา้

กลางบา้น ม.10
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ตดิตั �งไฟฟาสาธารณะ ้

จาํนวน 3 จุด
12,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

95 ก่อสรา้งถนนลาดยาง ม.10 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร
 ยาวรวม 5,000  เมตร

7,500,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

จุดที  1 ทางโคง้ตดิ ม.16 
ขนาด 1.5 x1.5 x7 เมตร

 จุดที  2 ขา้งนายายหรดี 
ขนาด 1.20 x1.5 x8 เมตร

97 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก ม.10 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 5 เมตร
ยาวรวม 1,000  เมตร หนา
เฉลี ย  0.10 เมตร

- 286,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

98 ก่อสรา้งถนนดนิ ม.10 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิ กวา้ง 5 เมตร ยาว
รวม 2,000  เมตร หนาเฉลี ย
  0.5 เมตร

- 243,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

99 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายดบั  ้

ม.10 (ระยะทาง 100 เมตร)
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะ(สายดบั) ระยะทาง
 100 เมตร

- 30,000 - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

- สว่นโยธา120,000 -96 ก่อสรา้งบ๊อกคอนเวริส์ จาํนวน 2 จุด 
ม.10

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ประชาชนไดร้บัความสะดวก
ในการคมนาคม
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

100 ก่อสรา้งถนนคสล.พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ�า ซอยบา้นพ่อใหญ่ทุย และ
ซอยตรงกนัขา้ม   ม.11

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว
 20 เมตร หนา 0.15 เมตร

20,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

101 ก่อสรา้งถนนคสล.พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ�า ซอยบา้นยายเยน็ ม.11

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม และ
การระบายเป็นไปดว้ยความ
สะดวก

ถนนคสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว
 32 เมตร  หนา 0.15 เมตร

58,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม 
และการการระบายนํ�า
สะดวก

สว่นโยธา

102 ก่อสรา้งถนนคสล.พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ�า ซอยบา้นย่าเมอืง ม.11

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว
 30 เมตร หนา 0.15 เมตร

55,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

103 ไฟฟาสาธารณะศาลากลางบา้น ม้ .11 เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ตดิตั �งหมอ้ไฟฟา้ 15,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

104 ก่อสรา้งถนนดนิ ซอยตําหลุ (ม.14) เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิกวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนาเฉลี ย 0.50 
เมตร

321,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

105 วางท่อระบายนํ�า ถนนหน้าบา้น
ผูใ้หญ่บา้น  ม.11

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

วางท่อระบายนํ�า ขนาด
0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว100 
เมตร

- 35,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

106 ก่อสรา้งถนนลกูรงัรอบบงึหนองโสน 
ม.11

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลกูรงั กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร

- 100,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

107 ก่อสรา้งถนนคสล.พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ�า ซอยบา้นตาเบา้ ม.11

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

วางท่อระบายนํ�า ขนาด 
0.3x0.3x0.1 เมตร ยาว 100 
เมตร

- 35,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

108 ก่อสรา้งถนนดนิ สายศาลากลางบา้น
อุทยันคร ม.12

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนดนิ กวา้ง 6 เมตร ยาว
 500 เมตร หนาเฉลี ย 0.50 
เมตร

72,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

109 ก่อสรา้งถนนลาดยาง พรอ้มวางท่อ
ระบายนํ�า ม.12

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม และ
การระบายเป็นไปดว้ยความ
สะดวก

ถนนลาดยางกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร พรอ้มไหล่
ทาง 2 ขา้งทางและวางท่อ
ระบายนํ�า จาํนวน 2 จุด

432,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม 
และการการระบายนํ�า
สะดวก

สว่นโยธา

110 ก่อสรา้งถนนคนัดนิ เสน้จากศาลา
กลางบา้น ม.12 ไปถงึวดัใหม่ด่านขนุ
ทด

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคนัดนิกวา้ง 6  เมตร  
ยาว 400 เมตร สงู 50 
เซนตเิมตร

57,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

111 ก่อสรา้งถนนคนัดนิ เริ มจากศาลา
หลวงปดูาํบา้นโคกพฒันา ม่ .12

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคนัดนิกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร   สงู 50 
เซนตเิมตร

17,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

112 ก่อสรา้งถนนคนัดนิ ม.12 เสน้เริ ม
จากทางแยกทางไปแผ่นปนูซแีพค็

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคนัดนิกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 250 เมตร สงู 50 
เซนตเิมตร

36,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

113 ก่อสรา้งถนนคสล. ม.12 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 6 เมตร ยาว
 150 เมตร หนา 15 
เซนตเิมตร  พรอ้มไหล่ทาง
ขา้งละ 50 เซนตเิมตร

- 450,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

114 ขดุลอกท่อระบายนํ�าภายในหมู่บา้น 
ม.12 พรอ้มวางท่อเชื อมตดิต่อท่อพกั
นํ�าเทศบาล

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ยาวรวม 300 เมตร - 10,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

115 ลาดยางทบัถนนคสล. ในหมู่บา้นทุก
สาย ม.12

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ลาดยางทบัคสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร

- 600,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

116 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายดบั ม้ .
12 (ระยะทาง 50 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทาง 50 เมตร
- - 20,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

117 ฝาปิดท่อระบายนํ�าคสล.ภายใน
หมู่บา้น ม.12

เพื อปองกนัคนหรอืสิ งใดหล่นลง้

ไปในท่อระบายนํ�า
ฝาปิดท่อระบายนํ�า ขนาด 1 
 x 1 เมตร จาํนวน 10 จุด

- - 10,000 ประชาชนไดร้บัความ
ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

118 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ โดยการปก้ ั

เสา ม.12 (ระยะทาง 100 เมตร)
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
 ปกเสาพาดสายระยะทาง ั 100 

เมตร
- - 60,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

119 ฝาปิดท่อระบายนํ�าคสล.ภายใน
หมู่บา้น ม.14

เพื อปองกนัคนหรอืสิ งใดหล่นลง้

ไปในท่อระบายนํ�า
  ฝาปิดท่อระบายนํ�า ขนาด 
1 x 1 เมตร จาํนวน 20 ฝา

20,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง

สว่นโยธา

120 ขดุลอกท่อระบายนํ�า ม.14 เสน้หลงั
รา้นน้อยโอชา

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ขดุลอกท่อระบายนํ�า กวา้ง 
40 เมตร ยาว 150เมตร ลกึ 
60 เมตร

100,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

121 ก่อสรา้งท่อระบายนํ�าคสล.เสน้
กลางบา้น  ม.14 (บา้นพี อารยี)์

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ท่อระบายนํ�า กวา้ง 40 เมตร
 ยาว 200เมตร ลกึ 60เมตร

140,000 - - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

122 เพิ มจุดตดิตั �งไฟฟาสาธารณะภายใน้

หมู่บา้น ม.14
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
เพิ มจุดตดิตั �งไฟฟาสาธารณะ ้

จาํนวน 10 จุด
40,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

123 ซ่อมแซมจุดปิด-เปิดไฟฟาสาธารณะ ้

ภายในหมู่บา้น ม.14
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
 แผงโซล่าเซลล ์ออโตส้วติท์ 10,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

124 เพิ มจุดตดิตั �งลาํโพงหอกระจายขา่ว 
ภายในหมู่บา้น ม.14

เพื อใหป้ระชาชนทั �งหมู่บา้น
ไดร้บัฟงเสยีงตามสายจากหอั

กระจายขา่วไดอ้ย่างทั  วถงึ

ประมาณ 2 - 3 จุด - 30,000 - ประชาชนไดร้บัฟงเสยีงั

ตามสายจากหอกระจาย
ขา่วไดอ้ย่างทั  วถงึ

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

125 ก่อสรา้งถนนดนิรอบศาลากลางบา้น 
ม.14

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิ กวา้ง 20 เมตร ยาว
 50 เมตร หนาเฉลี ย 0.50 
เมตร

- 68,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

126 ต่อเตมิถนนคสล.เสน้บา้นนางสด ม.14 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ต่อเตมิถนนคสล.กวา้ง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

- 100,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

127 ก่อสรา้งร่องระบายนํ�าขา้งถนน
ภายในหมู่บา้น ม.14

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ร่องระบายนํ�า 0.3x0.3x0.1 
เมตร ยาว 200  เมตร

- 60,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

128 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ม้ .15 ถงึ
ถนนตดิตําบลหนองบวัละคร

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทาง 500 เมตร
300,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

129 ก่อสรา้งถนนคสล. เสน้จากศาลา
กลางบา้น ม.15 ไปทาง ม.7

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 900 เมตร  หนา 0.15 เมตร

2,250,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

130 ก่อสรา้งถนนคสล. ซอยสามคัคธีรรม 
ม.15

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 110 เมตร  หนา 0.15 เมตร

165,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

131 ร่องระบายนํ�าเคม็ ม.15 เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าเคม็ ร่องระบายนํ�า 0.3x0.3x0.1 
เมตร ยาว 400 เมตร

- 140,000 - การระบายนํ�าเคม็เป็นไป
ดว้ยความสะดวก

สว่นโยธา

132 ขุดลอกร่องระบายนํ�าคสล.(ข้างทาง)
ม.15

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

ร่องระบายนํ�า 0.3x0.3x0.1 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

- 350,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

133 ขยายจุดตดิตั �งหอกระจายขา่ว ม.15 เพื อใหป้ระชาชนทั �งหมู่บา้น
ไดร้บัฟงเสยีงตามสายจากหอั

กระจายขา่วไดอ้ย่างทั  วถงึการ

ขยายเพิ ม 5 จุด ยาวรวม 
1,500 เมตร

- 50,000 - ประชาชนไดร้บัฟงเสยีงั

ตามสายจากหอกระจาย
ขา่วไดอ้ย่างทั  วถงึ

สว่นโยธา

134 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายดบั้

พรอ้มตดิตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ  ม้ .15
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
 ระยะทาง 300 เมตร จาํนวน 5

 จุด
- 60,000 - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

135 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15 บริเวณ
ถนนสายนอก ซอยหลังสวนล้อม ,
ซอยพญาละคร 2 ซอย

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร และ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,500 เมตรหนา
เฉลี ย 0.10 ม.

- - 483,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

136 ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.15 ถึงบ้าน
เขื อน

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

- - 5,400,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

137 ก่อสร้างถนนคันดินพร้อมลูกรัง สาย
หนองบุง้ ม.15

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคนัดนิพรอ้มลกูรงั กวา้ง
 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
ดนิหนา 0.5 เมตร ลกูรงัหนา
 0.15 เมตร

- - 400,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

138 ก่อสร้างถนนหินค ลุก  สายหนอง
ละลาย ม.15

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

- - 230,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

139 ก่อสร้างถนนหนิคลุก สายหนองประดู่
 ม.16

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

230,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

140 ซ่อมแซมถนน คสล.  ม.16 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนน คสล. กวา้ง 4
 เมตร ยาว 5 เมตร หนา 
0.15 เมตร

10,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

141 ก่อสรา้งถนนคสล. สายบา้นน้าชวน 
(อบต.ตอื)  ม.16

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

1,250,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

142 ก่อสรา้งถนนคสล.สายสามแยกบา้น 
หลุง  ม.16

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

7,500,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

143 ก่อสรา้งถนนคสล. รอบบงึ  ม.16 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว
 500 เมตร หนา 0.15 เมตร

750,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

144 ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น หิ น ค ลุ ก ส า ย ข้ า ง
 รสีอรท์ยอรท์  ม.16

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 เมตร

1,000,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

145 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  ม้ .16 เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะ จาํนวน 2 ตน้
- 10,000 - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

146 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ซอยบา้น้

ผูใ้หญ่พอน  ม.16
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะ ระยะทาง 100 
เมตร จาํนวน  2 ตน้

- 50,000 - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

147 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายแยก้

บา้นน้าชวน  ม.16
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ปกเสาพาดสายไฟฟาั ้

สาธารณะ ระยะทาง 150 
เมตร จาํนวน  3 ตน้

- 40,000 - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

148 ตดิตั �งหลอดไฟนีออน ศาลากลางบา้น
  ม.16

เพื อใหป้ระชุมและทาํกจิกรรม
ของหมู่บา้นสะดวกมากยิ งขึ�น

ตดิตั �งหลอดนีออน จาํนวน 
12 จุด

- 15,000 - การประชุมและทาํ
กจิกรรมของหมู่บา้น
สะดวกมากยิ งขึ�น

สว่นโยธา

149 จดัทาํปายชื อทางเขา้หมู่บา้น ม้ .16 เพื อใหม้ปีายทางเขา้หมู่บา้นที ้

เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนแก่ผูส้ญัจร
ไปมา

ปายทางเขา้หมู่บา้น  กวา้ง ้ 8
 เมตร สงู 5 เมตร

- 60,000 - ปายทางเขา้หมู่บา้น้ สว่นโยธา

150 ก่อสรา้งถนนลาดยางสายมาบจาน ม.
16  ไปอบต.สระจรเข้

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

- - 1,875,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

เสน้ที  1 กวา้ง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร

เสน้ที  2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร

สว่นโยธา750,000ก่อสรา้งถนนคสล. ม.16  จาํนวน 2 
เสน้

151 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ประชาชนไดร้บัความสะดวก
ในการคมนาคม

--
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

152  สรา้งหอกระจายขา่วศาลาประชาคม เพื อสามารถสื อสารขอ้มลูต่าง ๆ
 เขา้ถงึประชาชนหรอืผูค้น 
โดยสะดวกรวดเรว็

หอกระจายขา่วศาลาประชาคม
 1 แห่ง

- - 70,000 สามารถสื อสารขอ้มลู
ต่าง ๆ เขา้ถงึประชาชน
หรอืผูค้น โดยสะดวก
รวดเรว็

สว่นโยธา

153 ก่อสรา้งถนนลาดยาง ม.16 สาย
หนองประดู่ไปบา้นใหม่ไชยณรงค์

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

- - 3,750,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

154 ก่อสรา้งถนนคสล. ซอยนายโต ม.16 เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว
 60 เมตร

- - 90,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

155 ก่อสรา้งถนนคสล. ซอยนายประสงค ์
ม.16

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กวา้ง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

- - 150,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

156 ก่อสรา้งถนนลาดยาง จาก ม.16 ไป
โคกบงึปรอื

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

- - 7,200,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

157 ก่อสรา้งถนนหนิคลุกรอบหนองประดู่
 ม.16

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนหนิคลุก กวา้ง 4 เมตร
 ยาว 4,000 เมตร

- - 5,600,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

96



 

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

158 ก่อสรา้งถนนดนิจากนานางหม่อง ม.
16  ไปหนองประดู่

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดนิ กวา้ง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.5 เมตร

- - 70,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

159 ก่อสรา้งถนนดนิจากหนองประดู่ ม.16
  ไปหนองตะกง

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนดนิ กวา้ง 4 เมตร ยาว
 1,500 เมตร หนา 0.5 เมตร

- - 180,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

160 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก สายหลงัไฟฟา ้

ม.17
เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 ม.

206,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

161 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้ (สายดบั)
พรอ้มตดิตั �งโคมไฟ ตลอดถนนสาย
ทางเขา้ ม.17 (หลงัปมนํ�ามนัั � )

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทางรวม 700 เมตร 
พรอ้มตดิตั �งโคมไฟฟา้

สาธารณะ จาํนวน 5 จุด

200,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

162 ก่อสรา้งถนนหนิคลุก เสน้จากหลงั
โรงไฟฟาถงึบา้นนายสมพงษ์และ้

บา้นนายเจรญิ ม.17

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหนิคลุก กวา้ง 6 เมตร 
ยาว 350 เมตร หนาเฉลี ย 
0.10 ม.

121,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

163 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะแรงตํ า ้

ทางเขา้บา้นนายสมพงษ์และนาย
เจรญิ  ม.17 (หลงัโรงไฟฟา้ )

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทาง 350 เมตร
150,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

164 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะสายดบั ้

และตดิตั �งโคมไฟฟา  ม้ .17
เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ้

พรอ้มตดิตั �งโคมไฟฟา้

สาธารณะ ระยะทาง 350 
เมตร

150,000 - - ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

165 ก่อสรา้งถนนคสล. เสน้หมู่บา้นดวงใจ
 ม.17

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 3 เมตร ยาว
 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

- 525,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

166 ก่อสรา้งท่อระบายนํ�าภายในหมู่บา้น
ดวงใจ ม.17

เพื อใหม้ที่อระบายนํ�าช่วย
ระบายนํ�าไดส้ะดวกลดปญหาั

นํ�าท่วม นํ�าขงั

วางท่อระบายนํ�า  Ø 0.60 
เมตร ระยะทาง 350 เมตร 
พรอ้มบ่อพกั

- 175,000 - การระบายนํ�าเป็นไปดว้ย
ความสะดวก

สว่นโยธา

167 ก่อสรา้งถนนคสล.ทางเขา้หมู่บา้น ม.
17 (สายหลงัปมนํ�ามนัั � )

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 170 เมตร  หนา 0.15 เมตร

- 433,000 - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

168 ซ่อมแซมถนนคสล.เสน้ทางเขา้
หมู่บา้น ม.17

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

 ระยะทาง 150 เมตร - - 100,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

สว่นโยธา

169 ซ่อมแซมตะแกรงฝาครอบท่อระบาย
นํ�าภายในหมู่บา้น ม.17

เพื อปองกนัคนหรอืสิ งใดหล่นลง้

ไปในท่อระบายนํ�า
ฝาตะแกรง 1x1 เมตร 
จาํนวน 4 จุด

- - 4,000 ประชาชนไดร้บัความ
ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทาง

สว่นโยธา

170 ติดตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ ม้ .17 ข้าง
โรงไฟฟา้

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ตดิตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ้

ระยะทางรวม 200 เมตร
- - 100,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

171 ซ่อมแซมไฟฟาสาธารณะ ม้ .1 - 17 เพื อความสะดวกปลอดภยัใน
การเดนิทางกลางคนืของ
ประชาชน

ซ่อมแซมไฟฟาสาธารณะที ้

ชาํรุด หมู่ 1 - 17
50,000 50,000 50,000 มแีสงสว่างเพยีงพอสรา้ง

ความปลอดภยัในเวลา
กลางคนื

สว่นโยธา

172 ตดิตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ  ม้ .1 - 17 เพื อใหป้ระชาชนมแีสงสว่าง
พอเพยีงสาํหรบั   การเดนิทาง
ในเวลากลางคนื

 ตดิตั �งโคมไฟฟาสาธารณะ  ม้ .
1 - 17

170,000 170,000 170,000 ประชาชนไดร้บัความ
ปลอดภยัในการเดนิทาง
เวลากลางคนื

สว่นโยธา

173 โครงการซ่อมแซมหอกระจายขา่ว เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัขา่วสาร
อย่างทั  วถงึ

 ซ่อมแซมหอกระจายขา่วที 
ชาํรุดใน  หมู่ 1 - 17

20,000 20,000 20,000 ประชาชนไดร้บัขอ้มลู
ขา่วสารอย่างทั  วถงึ

สว่นโยธา

174 โครงการซ่อมแซมถนนประจาํตําบล เพื อซ๋อมแซมถนนคสล.และ
ถนนลาดยางที ชาํรุดเสยีหาย
ภายในพื�นที ตําบลด่านขนุทด

     ซ่อมแซมถนนที ชาํรุด    
           ม.1 - 17

100,000 100,000 100,000 ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการเดนิทาง

สว่นโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

175 โครงการซ่อมแซมที อยู่อาศยัผูย้ากไร้ เพื อซ่อมแซมที อยู่อาศยัของผู้
ยากไร ้และผูด้อ้ยโอกาสในเขต
ตําบลด่านขนุทด (ตาม
โครงการทอ้งถื นไทย เทอดไท้
องคร์าขนั 84 พรรษา)

ซ่อมแซมที อยู่อาศยัของผู้
ยากไร ้ม.1 - 17

50,000 50,000 50,000 ช่วยเหลอืผูย้ากไรแ้ละ
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้ทีี อยู่
อาศยั

สว่นโยธา

176 โครงการก่อสร้างที อยู่อาศัยให้กับผู้
ยากไร ้และผูด้อ้ยโอกาศ

เพื อก่อสรา้งที อยู่อาศยัของผู้
ยากไร ้และผูด้อ้ยโอกาสในเขต
ตําบลด่านขนุทด (ตาม
โครงการทอ้งถื นไทย เทอดไท้
องคร์าขนั 84 พรรษา)

ก่อสรา้งบา้นทอ้งถิ นไทย เทอด
ไทอ้งคร์าชนั 84 พรรษา 

จาํนวน 1 หลงั

100,000 100,000 100,000 ช่วยเหลอืผูย้ากไรแ้ละ
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้ทีี อยู่
อาศยั

สว่นโยธา

177 อุดหนุนการไฟฟาส่วนภูมิภาคอําเภอ้

ด่านขุนทด  เพื อขยายเขตไฟฟา้

สาธารณะ ภายในตําบลด่านขนุทด

เพื อใหป้ระชาชนมไีฟฟาใช้้

อย่างทั  วถงึ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ้

ภายในตําบลด่านขนุทด
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้

ใชอ้ย่างทั  วถงึ
สว่นโยธา

178 โครงการก่อถนนคสล. ม.2 (ระยะทาง
 403 เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสรา้งถนน คสล. กวา้ง 5 
เมตร ยาว 403 เมตร หนา 
0.15 เมตร  พรอ้มไหล่ทาง
ลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร

1,000,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการเดนิทาง

สว่นโยธา

100



 

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ที* ชื*อโครงการ

งบประมาณและที*มา หนวยงานที*่
รบัผดชอบิ

ผลที*คาดวาจะได้รบั่วตัถปุระสงค์

179 โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ม.13 
(ระยะทาง 403  เมตร)

เพื อใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนน คสล. กวา้ง 5 เมตร ยาว
 403 เมตร หนา 0.15 พรอ้ม

ไหล่ทางลกูรงัขา้งละ 0.50 เมตร

1,000,000 - - ประชาชนไดร้บัความ
สะดวกในการเดนิทาง

สว่นโยธา

55,016,200 11,603,000 33,678,000
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9.5 สงเสรมสถานที�เพื�อนันทนาการและออกกาํลงักายสนามกีฬา และนันทนาการชุมชน่ ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัซือเตน้ทแ์ละโต๊ะประจาํ

ศาลากลางบา้น ม.2
เพื"อใหช้าวบา้นมโีต๊ะใช ้  ใน
การจดัการประชุมหรอืจดังาน
กจิกรรม

 โต๊ะ 10 ตวั เกา้อี 60 ตวั และ
เตน้ท ์2 หลงั

30,000 - - ชาวบา้นไดร้บัความสะดวก
มากยิ"งขึน ในการจดั
กจิกรรม

สาํนกัปลดั

2 ก่อสรา้งศาลากลางบา้น ม.3 เพื"อเป็นสถานที"ประชุมและทาํ
กจิกรรมของหมู่บา้น

กวา้ง 8 เมตร ยาว 16 เมตร 150,000 - - ประชาชนมสีถานที"ประชุม
และทาํกจิกรรม

สว่นโยธา

3 ปรบัปรุงซ่อมแซมศาลากลางบา้น   
ม.12

เพื"อขยายศาลากลางบา้นให้
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์
จากศาลากลางบา้นไดม้ากยิ"งขึน

 ซ่อมแซมศาลากลางบา้น - - 60,000 ประชาชนมสีถานที"ประชุม
และทาํกจิกรรม

สว่นโยธา

 - ปรบัปรุงบรเิวณศาลา
กลางบา้นโดยการถมดนิลาด
คอนกรตีใหเ้ตม็พืนที"

  - สรา้งหอ้งนํา - หอ้งสว้ม 
ขา้งศาลากลางบา้น

 - ต่อเตมิฝาผนงั - ซ่อมแซม
ประตู

 - ตดิตั งไฟฟาสาธารณะ้

4 ปรบัปรุงซ่อมแซมต่อเตมิศาลา
กลางบา้น  พรอ้มตดิตั งไฟฟา้

สาธารณะ ม.14

-- ประชาชนมสีถานที"สาํหรบั
ประชุม  ทาํกจิกรรมต่าง ๆ
 ร่วมกนั

เพื"อขยายศาลากลางบา้นให้
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์
จากศาลากลางบา้นไดม้ากยิ"งขึน

100,000

งบประมาณและที�มา
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

สว่นโยธา

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
5 จดัซือเครื"องออกกาํลงักาย (ม.2 ,ม.3,

 ม.4, ม.6, ม.11 , ม.12 ,ม.15 และ ม.
17)

เพื"อใหช้าวบา้นภายในหมู่บา้นมี
เครื"องออกกาํลงักาย เสรมิสรา้ง
ร่างกายใหม้สีขุภาพแขง็แรง  มี
จติใจแจ่มใส และเป็นการใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

เครื"องออกกาํลงักาย 800,000 - - ประชาชนมสีขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง  จติใจ
แจ่มใส และรูจ้กัใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

สว่นโยธา

6 ก่อสรา้งสวนสาธารณะ (ลู่วิ"ง)  ม.4 เพื"อสนบัสนุนการจดักจิกรรม
กฬีาในหมู่บา้นและตําบล ให้
เดก็ เยาวชน  และประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สขุภาพร่างกายและจติใจ รูจ้กั
ปองกนัตนเองจากโรคและสาร้

เสพตดิ

 ระยะทาง 200 เมตร 100,000 - - ประชาชนมสีขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง  จติใจ
แจ่มใส และรูจ้กัใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

สว่นโยธา

7 ก่อสรา้งสวนสาธารณะและสถานที"
ออกกาํลงักายประจาํหมู่บา้น ม.5

เพื"อสนบัสนุนการจดักจิกรรม
กฬีาในหมู่บา้นและตําบล ให้
เดก็ เยาวชน  และประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
สขุภาพร่างกายและจติใจ รูจ้กั
ปองกนัตนเองจากโรคและสาร้

เสพตดิ

สวนสาธารณะ พรอ้มเครื"อง
ออกกาํลงักาย

100,000 - - ประชาชนมสีขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง  จติใจ
แจ่มใส และรูจ้กัใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

สว่นโยธา

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา หนวยงานที�่

รบัผดชอบิ
ผลที�คาดวาจะได้รบั่
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
8 ก่อสรา้งลานกฬีาอเนกประสงค ์ม.5 เพื"อสนบัสนุนการจดักจิกรรม

กฬีาในหมู่บา้นและตําบล ให้
เดก็ เยาวชน  และประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ลานกฬีากวา้ง 10 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.10 เมตร

600,000 - - ประชาชนมสีขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง  จติใจ
แจ่มใส และรูจ้กัใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

สว่นโยธา

1.เพื"อใชเ้ป็นที"พกัผ่อนหย่อนใจ
ของเดก็และประชาชนทั "วไปใช้
เป็นสถานที"ออกกาํลงักายทาํ
ใหส้ขุภาพร่ายกายแขง็แรง
สมบรูณ์

2.เพื"อใหเ้ดก็มกีารออกกาํลงั
กาย มแีนวคดิสรา้งสรรคอ์นั
เกดิจากการไดเ้ล่น เมื"อเตบิโต
เป็นผูใ้หญ่จะไดเ้ป็นผูท้ี"มี
คุณภาพ

10 โครงการก่อสรา้งลานกฬีา
อเนกประสงค ์ม.15 (หน้าศาลา
กลางบา้น)

เพื"อสนบัสนุนการจดักจิกรรม
กฬีาในหมู่บา้นและตําบล ให้
เดก็ เยาวชน  และประชาชนใช้
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ลานกฬีา กวา้ง 10 เมตร ยาว 
30 เมตร

- 70,000 - ประชาชนมสีขุภาพ
ร่างกายแขง็แรง  จติใจ
แจ่มใส และรูจ้กัใชเ้วลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

สว่นโยธา

1,880,000  170,000     60,000      

งบประมาณและที�มา

- -

ที� ชื�อโครงการ

ก่อสรา้งสนามเดก็เล่น พรอ้มเครื"อง
ออกกาํลงักาย ม.14

9

วตัถปุระสงค์

สนามเดก็เล่น 1 แห่ง พรอ้ม
เครื"องออกกาํลงักาย

100,000 เป็นสถานที"ออกกาํลงักาย
ในรปูแบบหนึ"งของเดก็ ๆ 
ทาํใหม้สีขุภาพพลานามยั
แขง็แรงสมบรูณ์ เตบิโต
เป็นผูใ้หญ่ที"ดมีคีุณภาพ

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

สว่นโยธา
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9.6 การผงัเมืองรวมของท้องถนและการผงัเมืองรวมจงัหวดัิ�

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)

 - สาํนกัปลดั

 - สว่นโยธา

200,000 200,000 200,000

10.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์

และวนัผูส้งูอายุ
 เพื"อสนบัสนุนการจดังาน
ประเพณีสงกรานตใ์นแต่ละ
หมู่บา้น

    จดังานประเพณีสงกรานต ์ 
จาํนวน 1 ครั ง

100,000 100,000 100,000 ผูส้งูอายุไดพ้บปะสงัสรรค์
กนั และไดร้่วมทาํกจิกรรม
ดว้ยกนั

สว่นการศกึษา

2 โครงการจดัประเพณีลอยกระทง เพื"ออนุรกัษ์ประเพณีไทยของ
ประชาชนและใหม้กีารรณรงค์
ใชว้สัดุธรรมชาติ

 จดังานประเพณีลอยกระทง    
 1 ครั ง

250,000 250,000 250,000 ประชาชนไดร้่วมกนั
อนุรกัษ์ประเพณีไทย

สว่นการศกึษา

350,000 350,000 350,000

200,000 200,000 200,000

ผลที�คาดวาจะได้รบั่ชื�อโครงการที�

 ร่วมจดัทาํผงัเมอืงรวมอาํเภอ
ด่านขนุทด

 เพื"อจดัระเบยีบการใช้
ประโยชน์จากที"ดนิและเอือต่อ
คุณภาพชวีติที"ดขีองประชาชน

 ผงัเมอืงรวมด่านขนุทด
เป็นชุมชนเมอืงน่าอยู่

วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

โครงการวางผงัเมอืงรวมด่านขนุทด1

งบประมาณและที�มา
ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์

รื5นฟื5 นคณุคา วฒันธรรมประเพณีของชุมชน  เชน ชาตพนัธุ ์ วฒันธรรม  วธีชีวต  ภมูปัญญาท้องถน่ ่ ิ ิ ิ ิ ิ�

10. ยทุธศาสตรส์งเสรมศาสนาและวฒันธรรม่ ิ

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที�
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10.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการจดัฝึกอบรมจรยิธรรมแก่เด็ก

และเยาวชน
 ใชส้ถาบนัวดัในการอบรม
ปลกูฝงดา้นคุณธรรมั / 
จรยิธรรมใหก้บัเยาวชนเพื"อ
และสนบัสนุนการใชเ้วลาว่าง
ใหก้่อประโยชน์

จดักจิกรรมฝึกอบรมจรยิธรรม 
  1   โครงการ

50,000 - - เยาวชนไดร้บัการอบรม
ปลกูฝงดา้นคุณธรรมั / 
จรยิธรรมและมกีารใชเ้วลา
ว่างใหก้่อประโยชน์

สว่นการศกึษา

2 โครงการภูมคิุม้ภยัสายใยครอบครวั เพื"อสง่เสรมิบทบาทของคนใน
ครอบครวัใหม้เีวลาพดูคุย ร่วม
ทาํกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์
ร่วมกนั ,มเีวลาหนัหน้าเขา้
พดูคุยปรกึษาและขว่ยกนั
แกป้ญหาต่าง ๆั

1 โครงการ 50,000 - - สถาบนัครอบครวั จะเขา้
มามบีทบาทมากขึนในการ
พฒันาชุมชน

สาํนกัปลดั

100,000     -            -           

10.3 สนับสนุนโครงการวดัปลอดเหล้าให้ยั �งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆเ์ป็นประจาํ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการงดเหลา้เขา้พรรษา  รณรงคใ์หป้ระชาชนงดดื"มสรุา

 และของมนึเมาในช่วงเทศกาล
เขา้พรรษา

  ประชาชน หมู.่1 - 17  -  -  - ประชาชนมคีวามรูแ้ละ
จติสาํนึกในการปฏบิตัติน
ตามหลกัคุณธรรม

สว่นการศกึษา

งบประมาณและที�มา
ผลที�คาดวาจะได้รบั่

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

สงเสรมบทบาทสถาบนั บวร่ ิ (บ้าน วดั โรงเรียน) ในการพฒันาชุมชน

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
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11.1

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
ตั งจุดบรกิาร 2 ครั ง

     ▪ เทศกาลวนัปีใหม่

     ▪ เทศกาลวนัสงกรานต์

2 ตดิตั งกระจกโคง้  ม.2   ซอยหอ
กระจายขา่ว และซอยโรงซกัฟอก 
รพ.ด่านขนุทด

เพื"อลดอุบตัเิหตุที"เกดิขึน
บ่อยครั ง

ตดิตั งกระจกโคง้ จาํนวน 2 จุด 5,000 - - อุบตัเิหตุที"เกดิในบรเิวณ
ดงักล่าวลดลง  และเพิ"ม
ความปลอดภยัในการสญัจร

สาํนกัปลดั

3 ตดิตั งไฟสญัญาณเตอืน  ม.6 เพื"อลดอุบตัเิหตุที"เกดิขึน
บ่อยครั ง

ตดิตั งไฟสญัญาณเตอืน 
จาํนวน 2 จุด

10,000 - - อุบตัเิหตุที"เกดิในบรเิวณ
ดงักล่าวลดลง  และเพิ"ม
ความปลอดภยัในการสญัจร

สาํนกัปลดั

85,000       70,000       70,000      

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

1 โครงการตั งจุดตรวจปองกนัและลด้

อุบตัเิหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล
เพื"อเป็นการปองกนัและช่วยลด้

อุบตัเิหตุการจราจร
70,000

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

70,000 70,000 สถติอิุบตัเิหตุการจราจรใน
พืนที"ลดลง

สาํนกัปลดั

การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั /ความมั �นคงปลอดภยัในชีวตและทรพัยส์น ิ ิ /ลดอบุตัเหตจุราจรทางบก  ิ /ทางนํ5า

11. ยทุธศาสตรด์้านความมั �นคงปลอดภยัในและทรพัยส์นิ
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11.2

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
 -เพื"อใหม้กีาํลงัอาสาสมคัร 
ปองกนัภยัฝายพลเรอืน้ ่

ปฏบิตังิานเพยีงพอทั งตําบล

 - ทบทวนความรูใ้หก้บั
อาสาสมคัรที"เคยผ่านการฝึก

2 โครงการจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์สําหรับ
งานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ้ /
อปพร.

เพื"อใหง้านดา้นการปองกนัและ้

บรรเทาสาธารณภยัมี
ประสทิธพิภาพมากยิ"งขึน

จดัซืออุปกรณ์สาํหรบังาน
ปองกนัฯ้

100,000 100,000 100,000 บุคลาการดา้นงานปองกนั้

มอีุปกรณ์เครื"องมอืในการ
ปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอ

สาํนกัปลดั

จดัซือชุดเครอืงแบบ อปพร. 
จาํนวน 120 ชุด

 (ชุดละ 2,000 บาท)

640,000 640,000 640,000

11.3 สรา้งความมั �นใจและความสบายใจให้กบัประชาชนด้านความปลอดภยัให้ชีวตและทรพัยส์นิ ิ

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลตของโครงการิ ) 2554(บาท) 2555(บาท) 2556(บาท)
1 โครงการสายด่วน EMS1669 เพื"อใหบ้รกิารประชาชนกรณี

เกดิเหตุฉุกเฉิน เช่นประสบ
อุบตัเิหตุ ,เจบ็ปวยและไม่มรีถ่

ไปโรงพยาบาล

ประชาชนในเขตพืนที"และ
บรเิวณใกลเ้คยีงไดร้บัการ

ช่วยเหลอืกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน

- - - อาํนวยความสะดวกใหก้บั
ประชาชน

สาํนกัปลดั

หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

เสรมสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน  ในด้านความมั �นคงและความปลอดภยั  โดยสงเสรมและสนับสนุนตาํรวจบ้าน ิ ิ่ / อพปร. ให้ทาํงานอยางมีคณุภาพ่

ผลที�คาดวาจะได้รบั่

300,000

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

1

ที� ชื�อโครงการ วตัถปุระสงค์
งบประมาณและที�มา

ผลที�คาดวาจะได้รบั่
หนวยงานที�่
รบัผดชอบิ

300,000 300,000 มอีาสาสมคัรฯ เพยีงพอต่อ
การปฏบิตังิานปองกนัภยัฯ้

สาํนกัปลดัโครงการฝึกอบรม และทบทวนความรู้
ใหก้บัอาสาสมคัรปองกนัภยัฝาย้ ่

พลเรอืน

เพื"อสนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ของอาสาสมคัรปองกนัภยัฝาย้ ่

เรอืน (อปพร) ตําบลด่านขนุทด

โครงการจดัซือชุดเครื"องแบบ
อาสาสมคัรปองกนัภยัฝายพลเรอืน ้ ่

(อปพร) ตําบลด่านขนุทด

3 240,000 240,000 240,000 การปฏบิตังิานของ (อปพร)
 ตําบลด่านขนุทดมี
ประสทิธภิาพมากยิ"งขึน

สาํนกัปลดั

 จดัฝึกอบรม จาํนวน 1 ครั ง
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