
 

ตัวช้ีวัด
สรุปความก้าวหน้าใน

การดําเนินงาน

1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูสังกัด
 ศพด.

30,000 9,000          จํานวนผู้ดูและ
เด็กท่ีได้รับ
การพัฒนา(คน)

ดําเนินจัดส่งครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับ
การอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ สามารถเข้ารับ
การอบรมได้ตลอด
ปีงบประมาณตาม
หลักสูตรท่ีเราจะเข้า
รับการอบรมเพ่ือมา
พัฒนาการเรียนการ
สอน

50

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด,ค่า
จัดการการศึกษารายหัว,
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษา)

797,500 357,633       ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3
 ศูนย์

ดําเนินการจัดสรร
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด,ค่า
จัดการการศึกษาราย
หัว,ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2/2564 
และยังไม่ได้
ดําเนินการจัดสรรใน
ปีการศึกษา 1/2565

50

#######
###

1.เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด 2.เด็กเล็ก
ระดับอนุบาล
ถึงระดับ ป.6 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
( 1  ตุลาคม  2564 - 31  มีนาคม  2565 )

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
      เบิกจ่าย 

     (บาท)
ร้อยละ

ความก้าวหน้า

ดําเนินการสนับสนุน
อาหารเสริม(นม) เด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และเด็กเล็ก
ระดับอนุบาลถึงระดับ

958,100 50โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

3
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ตัวช้ีวัด
สรุปความก้าวหน้าใน

การดําเนินงานลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
      เบิกจ่าย 

     (บาท)
ร้อยละ

ความก้าวหน้า

โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ี 
จํานวน 3 1.โรงเรียนบ้าน
2.โรงเรียนวัด
ถนนหักน้อย
ดอนกลอย3.โรงเรียน
บ้านจ่ันโคก
รักษ์ (รัฐ
ประชาสรรค์)

5 โครงการภูมิคุ้มภัย
สายใยครอบครัว

150,000           2,880 จํานวนคร้ังท่ี
จัดโครงการ
(คร้ัง/ปี)

ดําเนินการประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมใน
การดําเนินโครงการ

10

6 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ

13,266,800      3,647,900 หมู่ท่ี 1 - 17 ดําเนินการแจกเบ้ีย
ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุใน
เขตตําบลด่านขุนทด
เป็นประจําทุกเดือน
ตลอดปีงบประมาณ

40

7 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้พิการ

3,072,000        695,800 หมู่ท่ี 1 - 17 ดําเนินการแจกเบ้ีย
ยังชีพให้แก่ผู้พิการใน
เขตตําบลด่านขุนทด
เป็นประจําทุกเดือน
ตลอดปีงบประมาณ

40

8 โครงการสงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV

78,000         27,500 หมู่ท่ี 1 - 17 ดําเนินการแจกเบ้ีย
ยังชีพให้แก่ผู้ติดเช้ือ 
HIVในเขตตําบลด่าน
ขุนทดเป็นประจําทุก
เดือนตลอด
ปีงบประมาณ

40

1,680,0004 ดําเนินการจัดสรร
อาหารกลางวันให้แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียน
ในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๓
 โรงเรียน ประจําปี
การศึกษา 2/2564 
และยังไม่ได้
ดําเนินการจัดสรรใน
ปีการศึกษา 1/2565

50โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

       687,750
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ตัวช้ีวัด
สรุปความก้าวหน้าใน

การดําเนินงานลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
      เบิกจ่าย 

     (บาท)
ร้อยละ

ความก้าวหน้า

9 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก      
PM 2.5

10,000           5,075 จํานวนคร้ังท่ี
จัดโครงการ
(คร้ัง/ปี)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

10 โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น (สปสช.)

270,000 270,000 จํานวนคร้ังท่ี
สมทบต่อปี
(คร้ัง)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

11 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายไร่นาย
เสนาะถึงนานายบุญธรรม
 บ้านหาญ หมู่ท่ี 1

201,000     200,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

12 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. สายโนนบ้านน้อย
เช่ือมต่อหมู่ท่ี 9 บ้าน
ด่านขุนทด หมู่ท่ี 8

195,000        194,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

13 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.บ้านใหม่ไชยณรงค์
เช่ือมบ้านดงกระสัง บ้าน
ใหม่ไชยณรงค์  หมู่ท่ี 10

197,000        196,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

14 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. ซอยหน้าบ้านต้นปลา
เผา  บ้านโคกพัฒนา หมู่
ท่ี 12 

210,000        209,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

15 โครงการก่อสร้างถนนค
สล.  จากนานายจรูญ 
บ้านใหม่ไทยเจริญ  หมู่ท่ี
 13

247,000        246,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100
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ตัวช้ีวัด
สรุปความก้าวหน้าใน

การดําเนินงานลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
      เบิกจ่าย 

     (บาท)
ร้อยละ

ความก้าวหน้า

16 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านจ่ันสันติสุข 
เช่ือมบ้านใหม่ไชยณรงค์
 หมู่ 10  บ้านจ่ันสันติสุข 
 หมู่ท่ี 16

299,000        298,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

17 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. ซอยหลังการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอด่าน
ขุนทด  บ้านสร้างสรรค์
พัฒนา หมู่ท่ี 17

197,000        196,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

18 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกทางไปโนนสะเดา
 บ้านหัวบึง  หมู่ท่ี 2

250,000        247,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

19 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกสายกกนา บ้าน
จ่ัน  หมู่ท่ี 3

300,000        299,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

20 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. ซอยบ้านนางกล้วย  
ชาติพุทรา        บ้าน
ถนนหักน้อย  หมูท่ี 6

138,000        137,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

21 โครงการก่อสร้างถนนค
สล. ซอยช่างต้อ  บ้าน
ถนนหักน้อย     หมูท่ี 6

127,000        126,000 ความยาวของ
ถนน(เมตร)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

22 โครงการจัดการเลือกตั้ง 477,885 477,885   จํานวนคร้ังท่ี
     จัด
โครงการ (คร้ัง)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100
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ตัวช้ีวัด
สรุปความก้าวหน้าใน

การดําเนินงานลําดับที่  โครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
      เบิกจ่าย 

     (บาท)
ร้อยละ

ความก้าวหน้า

23 โครงการประชาสัมพันธ์
งานจัดเก็บรายได้

20,000 12,430           จํานวนคร้ัง
ท่ี      จัด
โครงการ      
(คร้ัง)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

24 โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น เพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

10,000 1,980          จํานวนคร้ังท่ี
จัดโครงการ
(คร้ัง)

ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

100

25 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญ

20,000 9,740          จํานวนคร้ังท่ี
จัดโครงการ
(คร้ัง)

ดําเนินการปีละ 2 
คร้ัง คือ ช่วงเทศ
กลาลปีใหม่ และ
เทศกาลสงกรานต์

50

23,201,285     8,970,739รวม
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