
ค ำน ำ

เทศบาลต าบลดงมอน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดกลาง  แต่มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในท้องถ่ินและบริหารจัดการ จ าเป็นจะต้องมีระบบการจัดการท่ีดี    โดยเฉพาะ
ต้ังแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  จนถึงฉบับปัจจุบันปี 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
ท่ีสร้างกระบวนการกระจายอ านาจจัดการ   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลดงมอน จ าเป็นต้องมี
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารเคร่ืองมือท่ีว่าน้ัน ประกอบไปด้วยแผนพัฒนาต าบล  โดยแยกออกเป็นแผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา แล้วน าไปสู่แผนด าเนินการล าดับถัดไป

เทศบาลต าบลดงมอน ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  ซ่ึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท่ีได้มาจากความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ
กิจกรรม  และผ่านข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับน้ี ถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลดงมอนได้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินต่อไป

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดงมอน



แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับน้ี ถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาของเทศบาล
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1.ด้ำนกำยภำพ
1.1 ท่ีต้ังของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
1. ท่ีราบสลับภูเขาทิศเหนือ,ทิศตะวันตกเป็นแนวภูเขาได้แก่เขาภูหมากเค็ง เขาภูไม้ไร่ และทิศตะวันตกมีภูทอก
2. ท าเลท่ีต้ังหมู่บ้านเป็นท่ีราบลุ่ม มีล าห้วยยาง ห้วยค าเฒ่า ห้วยมะแพนไหลผ่านท่ีลุ่มเป็นพ้ืนท่ีท านา ส่วนพ้ืนท่ี

เนินเป็นพ้ืนท่ีสวน ท าไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่มัน สวนยางพารา ปาล์มน้ ามัน ฯลฯ
อำณำเขต ทิศเหนือ                ติดต่อ             ทต.หนองแคน        อ.ดงหลวง

ทิศตะวันออก           ติดต่อ             อบต.บ้านโคก      อ.เมืองมุกดาหาร
ทิศตะวันตก             ติดต่อ             อบต.โพนงาม      อ.ค าชะอี
ทิศใต้                    ติดต่อ             ทต.ผ่ึงแดด  อ.เมืองมุกดาหาร

1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ
สภาพอากาศของจังหวัดมุกดาหาร แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  อากาศร้อนอบอ้าว 

ในฤดูร้อน  และหนาวเย็นมากในฤดูหนาว เดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอ้าวมากท่ีสุด คือ เดือนเมษายน   และหนาวเย็นท่ีสุด คือ 
เดือน มกราคม

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของพ้ืนท่ีต าบลดงมอน   เป็นดินร่วนปนทรายในบริเวณราบลุ่มจะมีความอุดมสมบูรณ์มากเหมาะ

ส าหรับท านา  และบริเวณท่ีราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย มัน ยางพารา ปาล์มน้ ามันฯ
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ

ส่วนท่ี 1  

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐำน
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แหล่งน้ าท่ีส าคัญของต าบลดงมอน     ช่วยหล่อเล้ียงประชาชนในต าบลดงมอนมีอยู่มีกินและประกอบอาชีพ  
คือ  ล าห้วยยาง  ห้วยค าเฒ่า  ล าห้วยพังคอง   ล าห้วยมะแพน ล าห้วยสามแก่น

น้ าอุปโภค   น าน้ าจากน้ าบาดาล  และแหล่งน้ าส ารอง   คือ   บ่อน้ าผิวดิน  ซ่ึงมีน้ าใช้ตลอดปี  และเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน  จ านวน 10  หมู่บ้าน หมู่บ้านจะใช้น้ าจากประปาหมู่บ้านและน้ าบ่อผิวดิน 

น้ าบริโภค   ประชาชนจะด่ืมน้ าจากบ่อน้ าแร่ตามธรรมชาติ (สร้างขัว) และซ้ือจากผู้ประกอบการในชุมชนอ่ืน
ท่ีท าเป็นธุรกิจขนาดย่อม 

น้ าเพ่ือการเกษตร    พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของต าบลดงมอน     อยู่นอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  ต้องอาศัยน้ าจากแหล่ง
ธรรมชาติ    ได้แก่ น้ าฝน  น้ าจากล าห้วยต่างๆ สระ หนอง บึง   มีอ่างเก็บน้ าห้วยไร่ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ เป็นคนนอกพ้ืนท่ี
ได้รับประโยชน์   

1.6 ลักษณะของไม้/ป่ำไม้
ต าบลดงมอน มีพ้ืนท่ีป่าไม้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และมีสภาพเป็นป่าบนภูเขาส่วนท่ีราบลุ่มถูกตัดท าลายและ

แผ้วถางเพ่ือท าการเกษตร
2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง

2.1 เขตกำรปกครอง
มีท้ังหมด  10  หมู่บ้าน

2.2 กำรเลือกต้ัง
มีท้ังหมด  2  เขตเลือกต้ัง

3. ประชำกร
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ ำนวนประชำกร

ชำย หญิง รวม
หมู่ท่ี  1    บ้านดงมอน 173 354 338 692
หมู่ท่ี  2    บ้านดอนสวรรค์ 231 498 465 963
หมู่ท่ี  3    บ้านสงเปือยเหนือ 251 520 497 1017
หมู่ท่ี  4    บ้านดอนส้มโฮง 150 268 226 494
หมู่ท่ี  5    บ้านเหล่าแขม 59 116 113 229
หมู่ท่ี  6    บ้านจอมมณีเหนือ 153 290 319 609
หมู่ท่ี  7    บ้านห้วยยาง 107 224 232 456
หมู่ท่ี  8    บ้านนาดี 91 180 174 354
หมู่ท่ี  9    บ้านไร่ 73 131 139 270
หมู่ท่ี  10    บ้านโชคชัย 129 291 278 569

1,417 2,872 2,781 5,653

ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนกรมการปกครอง     อ.เมือง    จ.มุกดาหาร   วันท่ี  6   มิถุนายน  2561

รวม

ประชำกร
ช่ือหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน
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4. สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ

4.1.1 ระดับประถมศึกษา    5     แห่ง
4.1.2 ระดับขยายโอกาส      1     แห่ง
4.1.3 ระดับมัธยมศึกษา        1    แห่ง 
4.1.4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     3    แห่ง
4.1.5 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน      1     แห่ง
4.1.6 ห้องสมุดประชาชน      1    แห่ง

4.2 สำธำรณสุข
พ้ืนท่ี เทศบาลต าบลดงมอน  มีสถานบริการพยาบาล  ดังน้ี
4.2.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       1  แห่ง
4.2.2  คลินิกเอกชน    1    แห่ง
4.2.3  ศูนย์  ศสมช.     10  แห่ง

4.3 อำชญำกรรม
4.3.1 สถานีต ารวจภูธร       จ านวน  -  แห่ง
4.3.1 จุดตรวจประจ าหมู่บ้าน จ านวน 10 แห่ง

4.4 ยำเสพติด
4.4.1 ผู้เสพสารเสพติด ท่ีได้รับการบ าบัด    จ านวน   20  คน

4.5 กำรสังคมสงเครำะห์
4.5.1  ผู้สูงอายุ      จ านวน  717 คน 
4.5.2 คนพิการ  147    จ านวน   คน 
4.5.3 ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว  จ านวน 6 คน
4.5.3 รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด ปัจจุบัน  จ านวน  50   ราย

5. ระบบบริกำรพ้ืนฐำน
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง

5.1.1 เส้นทางท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่ง
       - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2292  ถนนลาดยางเส้น โนนตูม - อ าเภอเภอดงหลวง
       - ทางหลวงชนบท มห  4001 บ้านดงมอน - บ้านกุดแข้
       - ทางหลวงชนบท มห 4018  บ้านสงเปือยเหนือ - บ้านโพนไฮ

5.2 กำรไฟฟ้ำ
ต าบลดงมอนหมู่บ้านรอบใน ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองมุกดาหารมีไฟฟ้าใช้      

ไฟส่องสว่างอย่างท่ัวถึง ส่วนครัวเรือนรอบนอกท่ีขยายตัวบางแห่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะอยู่นอกเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
5.3 กำรประปำ

การประปาภายในหมู่บ้าน จ านวน  10 หมู่  ได้รับการบริการประปาจากการประปาหมู่บ้าน ส่วนพ้ืนท่ีรอบนอก
หมู่บ้านหรือนอกเขตระบบท่อส่งน้ าประปาใช้น้ าบ่อผิวดิน  และก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและขณะ
น้ีก็อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือปรับปรุงและก่อสร้างต่อไป
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5.4 โทรศัพท์
ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลดงมอน   ได้รับการบริการจากองค์การโทรศัพท์มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน

ปัจจุบันได้ช ารุดเสียหาย
5.5 ไปรษณีย์/กำรส่ือสำร/กำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

5.5.1 ไปรษณีย์สาขาย่อย    จ านวน  1  แห่ง
5.5.2 มีรถโดยสารขนส่งเข้าจังหวัด ไป - กลับ ให้บริการทุกวัน

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 กำรเกษตร

ประชาชน  ประมาณ 90 %  ปะกอบอาชีพท านา อีก 10%  เล้ียงปศุสัตว์ ,ท าไร่  และค้าขาย
6.2 กำรประมง

เล้ียงปลาในสระ หนอง ในพ้ืนท่ีของครอบครัวและบ่อพลาสติกเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน
6.3 กำรปศุสัตว์

มีการเล้ียงสัตว์ส่วนใหญ่ใช้ไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจาก บริโภคจึงจะจ าหน่ายภายในท้องถ่ิน เช่น โค กระบือ
ไก่ เป็ด  สุกร  ปลาดุก กบ เป็นต้น

6.4 กำรท่องเท่ียว
อ่างเก็บน้ าห้วยไร่ ส านักสงฆ์ภูค ายาง

6.5 อุตสำหกรรม
1. โรงกลึง               จ านวน  1  แห่ง
2. โรงฆ่าสัตว์           จ านวน  1  แห่ง

6.6 กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ
พ้ืนท่ีต าบลดงมอนเป็นชุมชนเกษตรกรรม  พ้ืนท่ีต้ังอยู่เขตรอบนอกของเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร มีร้านค้า

อุปโภค - บริโภค พร้อมท้ังตลาดนัดชุมชน และสัญจรจากต่างถ่ินเข้ามาให้บริการประชาชนอยู่ประจ า
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)

7.1 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร
(1) บ้ำนดงมอน หมู่ท่ี 1

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย
(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)

1) ท ำนำ
172 500 1,500 3,000

2) ท ำสวน      สวนยางพารา 15 1,000 3,500 6,500
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 150 10,000 3,500 6,500

     ไร่ข้าวโพด
     ไร่มันสัมปะหลัง 5 3,000 2,000 5,000

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ

     ในเขตชลประทาน
     นอกเขตชลประทาน



หนา้ที ่5

ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง

1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ /
4) ฝำย / /
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน /
7) ประปำหมู่บ้ำน
8) ประปำส่วนภูมิภำค

(2) บ้ำนดอนสวรรค์ หมู่ท่ี 2
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

117 ครัวเรือน 1,426
2) ท ำสวน      สวน...ยางพารา......... 85 ครัวเรือน
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 100 800 1,000

     ไร่ข้าวโพด 108 ครัวเรือน 50
     ไร่มันสัมปะหลัง

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ 5 ครัวเรือน
         ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ / /
4) ฝำย / /
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตร

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตรควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     ในเขตชลประทาน
     นอกเขตชลประทาน



หนา้ที ่6

(3) บ้ำนสงเปือยเหนือ  หมู่ท่ี 3
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

228 ครัวเรือน 1,750
2) ท ำสวน      สวน.....................
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย

     ไร่ข้าวโพด
     ไร่มันสัมปะหลัง

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร
2) หนองน้ ำ / บึง
3) อ่ำงเก็บน้ ำ
4) ฝำย / /
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตรควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     ในเขตชลประทาน
     นอกเขตชลประทาน
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(4) บ้ำนดอนส้มโฮง หมู่ท่ี 4
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

93 450 2,000 3,500
2) ท ำสวน      สวนกล้วย 19 300 15,000 45,000
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย

     ไร่ข้าวโพด
     ไร่มันสัมปะหลัง 84 7,000 1,500 750

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ / /
4) ฝำย / /
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน / /
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตร

     นอกเขตชลประทาน
     ในเขตชลประทาน

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน
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(5) บ้ำนเหล่ำแขม หมู่ท่ี 5
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ 394

56 960
2) ท ำสวน      สวนครัว 18
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 30 110

     ไร่ข้าวโพด
     ไร่มันสัมปะหลัง 2 16

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ
4) ฝำย
5) สระ
6) คลองชลประทำน / /
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตร

     นอกเขตชลประทาน
     ในเขตชลประทาน

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน
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(6) บ้ำนจอมมณีเหนือ หมู่ท่ี 6
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

132 300 1,100 4,200
2) ท ำสวน      สวน.....ยางพารา......... 100
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 14,000 4,000 11,200

     ไร่ข้าวโพด
     ไร่มันสัมปะหลัง 132

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง
3) อ่ำงเก็บน้ ำ
4) ฝำย
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตรควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     ในเขตชลประทาน
     นอกเขตชลประทาน
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(7) บ้ำนห้วยยำง  หมู่ท่ี 7
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

90 400 2,000 5,000
2) ท ำสวน      สวนยางพารา 35 2,500 6,500
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 10 12,000 10,000 15,000

     ไร่ข้าวโพด 5,000 3,000 7,500
     ไร่มันสัมปะหลัง

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ / /
4) ฝำย
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน
8) ประปำส่วนภูมิภำค /

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตร

     ในเขตชลประทาน

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     นอกเขตชลประทาน
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(8) บ้ำนนำดี  หมู่ท่ี 8
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

70 450 1,200 5,700
2) ท ำสวน      สวนยางพารา 25 15 150 270
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 65 150 800 2,500

     ไร่ข้าวโพด  
     ไร่มันสัมปะหลัง

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง
3) อ่ำงเก็บน้ ำ / /
4) ฝำย
5) สระ
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตรควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     ในเขตชลประทาน
     นอกเขตชลประทาน
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(9) บ้ำนไร่  หมู่ท่ี 9
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

49 1,600
2) ท ำสวน      สวนยางพารา 16 70
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 40

     ไร่ข้าวโพด 60
     ไร่มันสัมปะหลัง

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ
ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง
1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ / /
4) ฝำย / /
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตรควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     นอกเขตชลประทาน
     ในเขตชลประทาน



หนา้ที ่13

(10) บ้ำนโชคชัย หมู่ท่ี 10
ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน ผลผลิต ต้นทุนกำรผลิตเฉล่ีย รำคำขำยโดยเฉล่ีย

(ครัวเรือน/ไร่) (กก./ไร่) (บำท/ไร่) (บำท/ไร่)
1) ท ำนำ

100 2,800
2) ท ำสวน      สวน...ยางพารา......... 40
3) ท ำไร่      ไร่อ้อย 14 8,000 5,000 10,000

     ไร่ข้าวโพด 6,000 3,000 8,000
     ไร่มันสัมปะหลัง 50

4) อ่ืนๆ      อ่ืนๆ โปรดระบุ

ประเภทแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง

1) ห้วย / ล ำธำร / /
2) หนองน้ ำ / บึง / /
3) อ่ำงเก็บน้ ำ
4) ฝำย / /
5) สระ / /
6) คลองชลประทำน
7) ประปำหมู่บ้ำน / /
8) ประปำส่วนภูมิภำค

8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 กำรนับถือศำสนำ

ประชาชนในเขตต าบลดงมอนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จ านวน  7 แห่ง ส านักสงฆ์ จ านวน 4 แห่ง
8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี

งานประเพณีของต าบลดงมอน จะมีงานประจ าปี บุญเดือน 4  ท่ีถือว่าเป็นงานบุญส าคัญของแต่ละ
หมู่บ้านงานบุญเดือน 6  (บุญบ้ังไฟ)  งานลอยกระทง งานประเพณีข้าวประดับดิน งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
งานบุญเทศมหาชาติ (บุญผะเหวด)และงานประเพณีเล้ียงหอปู่ตา

8.3 ภูมิปัญญำท้องถ่ิน ภำษำถ่ิน
ภูมิปัญาท้องถ่ินของต าบลดงมอน   ท่ีสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ   และปัจจุบันยังไม่ลบเลือนหายไปยังมีลูก

หลานสานต่อและสืบทอดต่อๆกันมา คือ
ด้านเกษตรกรรม  มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวพระราชด าริ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้

 โดยการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ยืนต้น และการเล้ียงสัตว์ผสมผสานกันไป  
ด้านหัตถกรรม  มีการท าเคร่ืองจักรสาน   เคร่ืองมือในการท าประมง   การทอเส่ือ  การทอผ้ามัดหม่ีย้อมคราม

 การสานกระติบข้าว  

กำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำกำรเกษตรควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝน

     นอกเขตชลประทาน
     ในเขตชลประทาน
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การถนอมอาหาร   มีการถนอมอาหารเพ่ือการเก็บและรักษาอาหาร    เพ่ือชะลอการเน่าเสียของอาหาร  หรือ
ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ในขณะท่ียังรักษาคุณค่าทางโภชนาการ    สีสัน   และกล่ินให้คงอยู่   เช่น    การดอง   การตาก 
การหมักท าปลาร้า

ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารคือ ส่วนใหญ่เป็นภาษาภูไท  และมีภาษาอีสาน  และใช้ภาษากลางในการติดต่องาน
ราชการ

8.4 สินค้ำพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก
1. ผ้ามัดหม่ี ผ้าขาวม้า
2. สินค้าแปรรูปด้วยผ้ามัดหม่ีย้อมคราม เช่น กล่องกระดาษทิชชู  ผ้าพันคอ เส้ือผ้า
3. ข้าวสาร
4. กระติบข้าว

9. ทรัพยำกรธรรมชำติ
9.1 น้ ำ

- ฝาย จ านวน 8 แห่ง
- บ้อน้ าต้ืน จ านวน 226 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน           จ านวน 10 แห่ง
- ล าห้วย จ านวน 7 แห่ง

9.2 ป่าไม้  ในเขตต ำบลดงมอน ป่ำชุมชนภูหมำกเค็ง ป่ำชุมชนดำดโตน ป่ำชุมชนจอมมณีเหนือ ป่ำภูไม้ไร่

9.3 ภูเขา  ในเขตต ำบลดงมอน มีภูทอก ภูหมำกเค็ง ภูไม้ไร่

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีต าบลดงมอน ส่วนมากเป็นพ้ืนท่ีส าหรับเพาะปลูก  ท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการตามล าดับ    
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีก็  ได้แก่  ดิน  น้ า   ต้นไม้   ยังอุดมสมบูรณ์  มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ เช่น ผักหวานป่า
ปู ปลา กบ เขียด ไข่มดแดง เป็นต้น และมีแหล่งน้ าแร่ (สร้างขัว) ไหลตลอดปี มีประชานในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนทีน าไป
อุปโภค - บริโภค สามารถลดรายจ่ายในการซ้ือน้ าด่ืมในครัวเรือน
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ต าบลดงมอนหมู่บ้านรอบใน ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองมุกดาหารมีไฟฟ้าใช้      
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2.1 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560

2.1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรต้ังงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร

ตำมข้อบัญญัติ ท่ีเบิกจ่ำย ตำมข้อบัญญัติ ท่ีเบิกจ่ำย

1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 9 9 17 17

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 7 7 15 15

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา 9 9 13 13

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 3 3 4 4

เพ่ือการแข่งขัน

5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 3 3 5 5

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและด้านสาธารณสุข

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 6 6 10 10

ตามหลักธรรมาภิบาล

37 37 64 64รวม

ปีงบประมำณ 2557 ปีงบประมำณ 2558

ยุทธศำสตร์

ส่วนท่ี 2

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินตำมแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560)

การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
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จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนโครงกำร

ตำมข้อบัญญัติ ท่ีเบิกจ่ำย ตำมข้อบัญญัติ ท่ีเบิกจ่ำย

1.ยุทธศาสตร์ด้านเสริมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ 33 33 19 อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 6 6 11 อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา 12 12 11 อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

4.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ือการแข่งขัน

5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและด้านสาธารณสุข

6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 18 18 29 อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

ตามหลักธรรมาภิบาล

75 75 77

ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 2560
ยุทธศำสตร์

รวม

การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี

อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย

22 2

4 4
5
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1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไปปฎิบัติในเชิงปริมำณ

              การประเมินผลการน าพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ตามตารางการเปรียบเทียบ

จ านวนแผนงาน/โครงการ  และงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี  2557 - 2560   กับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ี

ด าเนินการจริง

ปีงบประมำณ 2557

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน จ ำนวนงบประมำณ

ในแผนพัฒนำ ในแผนพัฒนำ โครงกำรท่ี ท่ีด ำเนินกำรจริง

ประจ ำปี 2557 ประจ ำปี 2557 ด ำเนินกำรจริง

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินชุมชนน่ำอยู่

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ กำรกีฬำ 

ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและสำธำรณสุข

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร

ตำมหลักธรรมำภิบำล
123 24,952,820 37 4,957,900.00   

ปีงบประมำณ 2558

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน จ ำนวนงบประมำณ

ในแผนพัฒนำ ในแผนพัฒนำ โครงกำรท่ี ท่ีด ำเนินกำรจริง

ประจ ำปี 2558 ประจ ำปี 2558 ด ำเนินกำรจริง

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินชุมชนน่ำอยู่

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ กำรกีฬำ 

ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและสำธำรณสุข

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล

121 24,952,820 64 17,896,660.00  

45 14,893,500

แผนงำน

13 5,770,000

9

รวม

แผนงำน

520,000

2,806,900

19 2,111,000 7 75,000

7 870,000 3 70,000

23 5,997,320 9 436,000

3

42 14,893,500 17 4,923,500

16 1,081,000 6 1,050,000

13 5,770,000 5 439,000

19 2,111,000 15 7,141,000

24 5,997,320 13 4,478,160

7 870,000 4 130,000

รวม

16 1,081,000 10 785,000



หนา้ที ่18

ปีงบประมำณ 2559

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน จ ำนวนงบประมำณ

ในแผนพัฒนำ ในแผนพัฒนำ โครงกำรท่ี ท่ีด ำเนินกำรจริง

ประจ ำปี 2559 ประจ ำปี 2559 ด ำเนินกำรจริง

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินชุมชนน่ำอยู่

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำ กำรกีฬำ 

ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและสำธำรณสุข

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร

ตำมหลักธรรมำภิบำล
139 38,774,754 75 19,297,365.00  

ปีงบประมำณ 2560

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน จ ำนวนงบประมำณ

ในแผนพัฒนำ ในแผนพัฒนำ โครงกำรท่ี ท่ีด ำเนินกำรจริง

ประจ ำปี 2560 ประจ ำปี 2560 ด ำเนินกำรจริง

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินชุมชนน่ำอยู่

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ 

ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี

4.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ

5.ยุทธศำสตร์ด้ำนส่ิงแวดล้อมและสำธำรณสุข

6.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบริหำรจัดกำร

ตำมหลักธรรมำภิบำล
153 72,653,629 77 12,428,770

แผนงำน

62 15,462,000 33 5,845,050

19 1,338,250 6 6,817,675

แผนงำน

18 7,315,504

12 7,225,000

54 29,320,000

5,920,000 2

4,796,170

14 12,170,000 2 100,000

18 5,302,000

20 7,941,125

13 1,514,000 4 300,000

12 4,307,640

15 100,000

รวม

25 7,340,000 29 3,544,260

รวม

5,612,700

11 7,632,600

18 1,927,000

19

5 480,000

22 10,580,504 11
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         2.3  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่

     - การคมนาคมภายในเขตต าบลดงมอน มีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการสัญจร

     - ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - น้ าไม่ท่วมขัง สามารถระบายได้ดีไม่ท่วมขัง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

     - เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีคณภาพชีวิตท่ีดี

     - มีการส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ วัฒนธรรมและประเพณี

     - นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

     - นักเรียนได้รับความรู้และร่วมกิจกรรมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     - เยาวชนมีความสนใจในการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

     - มีการจัดการวันส าคัญต่าง ๆ เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณี

     - ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของวันส าคัญของชาติ 

ยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนเศรษฐกิจ

     - ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพ และการสนับสนุนงบประมาณ

     - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมจากการประกอบอาชีพเสริม

     - ประชาชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้

     - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำนส่ิงแวดล้อมและสำธำรณสุข

     - ประชาชนมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

     - ในแต่ละหมู่บ้านมีอาสามัครป้องกันภัยฯ(อปพร.) เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้ชีวิตและทรัพย์สิน

     - ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเร่ืองน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค
    - ประชาชนมีความรู้เร่ืองสุขอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  

     - สร้างสวนสุขภาพเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายเพ่ิมข้ึน

    - ประชาชนมีจิตส านึกรักษ์ป่า  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

     - เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้และการใช้พลังงานทดแทน
     - ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนพัฒนำด้ำนบริหำรจัดกำร

     - ประชาชนได้รับบริการอย่างท่ัวถึง

     - ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการมาติดต่อราชการ

     - ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการ
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1 2 3 4 5 6

1,000,000 50,000 30,000 50,000 20,000 200,000 10,000

179,000 40,000 60,000 50,000 100,000 150,000 144,000

53,000 80,000 793,400 100,000 50,000 20,000

442,000 30,000 1,228,770 150,000 10,000 19,000

442,000 10,000 2,104,000 110,000 100,000 5,000

340,000 20,000 100,000 480,000 100,000 25,000

91,000 30,000 40,000 20,000 15,000

91,000 5,727,600 100,000 50,000 120,000

90,000 1,584,000 10,000 200,000 10,000

342,000 36,000 50,000 20,000 7,900

34,000 25,000 280,000 30,000 10,000

132,000 7,632,600 4,796,170 384,000 6,400
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500,000 34,000 5,000

303,100 5,000 741,960

148,000 30,000

194,000

452,000 1,383,000 1,139,260

197,000

582,600

5,612,700
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108,000

354,000

45,000

30,000

40,000

20,000

30,000

10,000

95,000

50,000

20,000

150,000
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70,000

1,022,000
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2. ผลท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560
   2.1 ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีส ำคัญ

ตามท่ีเทศบาลต าบลดงมอนได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีต้ัง ตาม
นโยบายของผู้บริหารในการพัฒนา ดังต่อไปน้ี

1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน
2. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
3. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือน  มีไฟฟ้าแสงสว่างตามส่ีแยก และมีการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร

ตามความต้องการประชาชน ถึงแม้ยังไม่ได้ครบ ทางผู้บริหารก็ให้ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณด้านไฟฟ้าทุกปี
4. ไม่มีปัญหาการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนท่ี  
5. พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้น่าอยู่และมีประสิทธิภาพ
6. เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาสมวัย
7. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือด้านป้องกันบรรเทาและสาธาณะภัย
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมนและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
10. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของทต.ดงมอน
11. ส่งเสริม สนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี
12. ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้วยจักสาน ทอผ้า ทอเส่ือใช้ในครัวเรือนฯ
13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถ่ิน
14. ประชาชนได้รับความสะดวกในการช าระภาษีบ ารุงท้องท่ี
15. ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ
16. ประชาชนได้ความรู้จากการจัดและฝึกอบรมด้านอาชีพ
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   2.2 ผลกระทบ
ในการด าเนินงานของ ทต.ดงมอน ต้ังแต่ปี  2557 - 2560  การลงพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนเพ่ือ

เป็นแนวทางในการแก้ไขและสนองความต้องการของประชาชน  ทางเจ้าหน้าท่ีได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนทุกหมู่บ้านเสนอผู้บริหาร    และได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลดงมอนเพ่ือบรรจุ
โครงการต่างๆ   ไว้ในแผนพัฒนา   เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณประจ าปี   แต่ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละปีก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ครบทุกปัญหา  ด้วยงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดแต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ 
ละเลยปัญหาน้ันๆ การท่ีงบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัดและภายใต้ระเบียบข้อบังคับท าให้การพัฒนาหมู่บ้านท าได้ไม่เต็มท่ี
จึงท ำให้เกิดควำมไมเ่ข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่ของเทศบำล จำกประชำชนบำงสว่น

    1. การช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือนร้อนจากปัญหาบ้านเรือนอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ (ต้นยาง)
ไม่สามารถท าได้ แต่ได้ด าเนินการขออนุญาตตัด เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และป่าไม้

    2. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนเพ่ือระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง  แต่ส่งผลกระทบในพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับ
ควำมเสียหำย  เพำะปลกูล ำบำกเพรำะเศษแก้ว เศษขยะ  เป็นแหลง่สะสมเชือ้โรคตำ่งๆ

    3. ด้วยงบประมาณท่ีมีอย่างจ ากัด ท าให้ไม่สามารถก่อสร้างส านักงานเทศบาล เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้

   4. การขยายขอบถนนในบางเส้นทาง   ส่งผลกระทบพ้ืนท่ีใกล้เคียงท าให้เกิดน้ าท่วมขัง ประชาชนบางส่วน
เกิดความเดือนร้อน

   5. การก่อสร้างหรือปรับปรุงถนนในฤดูฝน ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อนในการสัญจร
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3. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560
1.เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาและข้อปฏิบัติงบประมาณ    ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรบรรจุ

โครงการและงบประมาณให้ใกล้เคียงกับศักยภาพงบประมาณท่ีคาดว่าจะต้ังจ่ายได้   หรือได้รับจริงในปีงบประมาณน้ันและ
ควรเป็นโครงการท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาล

2.ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละด้านตามยุทธศาสตร์ให้มีความใกล้เคียงกันโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้

3.ควรด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนด าเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในปี งบประมาณ

6. อยากให้เจ้าหน้าท่ีของเทศบาล เป็นผู้ประชาสัมพันธ์ในการจัดท ากิจกรรม/โครงการโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจท่ีชัดเจน

7. อยากให้เทศบาลสรุปผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ หลังจากท่ีได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว
8. อยากให้มีการรายงานผลโครงการต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เสียงตามสายของแต่ละ

หมู่บ้าน
9. การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ยังไม่มีความรวดเร็วเท่าใดนัก
10. อยากให้มีการแยกถังขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย
11. อยากให้เพ่ิมงบประมาณในการพัฒนา

4. ประชาชนต้องการทราบข้อมูลก่อนการลงมือท ากิจกรรม/โครงการงบประมาณ
5. ผู้น าควรมีการช้ีแจงให้ประชาชนทราบเก่ียวกับงบประมาณของแต่ละโครงการ
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3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค

โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุม

คณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) สรุปย่อได้ดังน้ี 

1) ความเป็นมา

มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี   เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง 

ม่ังค่ังและย่ังยืน   และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็น

กรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล(ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ปี2560 เป็นต้นไป) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์

และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap)ภายใต้ยุทธศาสตร์

ชาติระยะ  20 ปี

และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา   ไปสู่การปฏิบัติ

อย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทย     ในทุกภาคส่วนและนานาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา

ความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน  ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหาความเหล่ือมล้ า   ปัญหาการทุจริต

คอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเส่ียงท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต   และสามารถเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ  กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซ่ึงจะ

ท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

สังคมและวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงคณะ

กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะน้ีน้ันจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ

ท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการ

ท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซ่ึงส่ิงท่ีคนไทยทุกคน

ต้องการ คือประเทศไทยม่ันคง  ม่ังค่ังและย่ังยืน   ในทุกสาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ  อันได้แก่   การเมืองภายใน

ประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2) วิสัยทัศน์

 “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ส่วนท่ี 3

ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ   เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง   ม่ังค่ัง และย่ังยืน

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน 2558  เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูป
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3) แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์น้ัน  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน

และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทาง

เดียวกัน ดังน้ัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่

ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวม

พลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชนประชาสังคมในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซ่ึง

ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”   หรือคติพจน์ประจาชาติ  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน”   เพ่ือให้ประเทศมีขีดความ

เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี  ดังน้ี

1. ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนควำมม่ันคง

   (1)  เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือม่ันใน

กระบวนการยุติธรรม

   (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน

และชายฝ่ังทะเล

   (4) การพัฒนาระบบ กลไล มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความ

สัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่

   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 

สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ

   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม

   (7) การปรับกระบวนการการท างานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน

2. ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า

   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งย่ังยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่

เกษตรย่ังยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

   (3) การพัฒนาการพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ

พัฒนา SMEs สู่สากล

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์

กลางความเจริญ

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา

สามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความม่ันคง  
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(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศส่งเสริม

ให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ

3. ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

(3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

4. ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม

(1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน

(5) พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5. ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน คุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

(1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ 

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย 

อย่างบูรณาการ

(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(6) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือส่ิงแวดล้อม

6. ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำ ระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 

(6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

4) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงแปลง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ

20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน ทิศทางการพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  จึง
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มุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง ม่ังค่ังย่ังยืน
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซ่ึง

ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ ท่ีแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การพัฒนาท่ีก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี   ต่อจากน้ีไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้ังจากภาย
นอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึง จุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะ

ผลักดันขับเคล่ือนให้การ พัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีท้ังน้ีโดย

ได้ค านึงถึงการ ต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเน่ืองภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังน้ัน การพัฒนาประเทศใน

ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังน้ี

1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ

และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและ

พัฒนาตนเองได้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

2.เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม   ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง   ทรัพยากรและ

บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความ เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพและมีความย่ังยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต

และบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมท่ีเข้มข้นมากข้ึน สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากและ

สร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ เติบโตท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างาน เชิงบูรณาการของ

ภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับ การพัฒนายกระดับ

ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค

ภูมิภาค   และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ   รวมท้ังให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์ในด้าน

การค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ท่ีดีของสังคม

 มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบและท าประโยชน์

ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหล่ือมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  ประชาชน

ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง และเป็นธรรม 

กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริการและดิจิทัล
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มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ    ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก   ท่ีเข้มแข็งสามารถใช้

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้

เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ช้ันสูงใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและชุมชน

รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ  ลดความเหล่ือมล้ า   โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมี

อัตราการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและ

พัฒนา ท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม มีความ

ม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ี ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบ

นิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อย

ในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับ การจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพ

น้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม ความเช่ือม่ัน

ของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา อาชญากรรมลดลงปริมาณ

ความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง   มีความพร้อมท่ีปกป้องประชาชนจากการ

ก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือม

โยงการขนส่ง  โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  อัตราการเติบโต

ของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  ตรวจสอบได้ กระจาย  อ านาจและมี

ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซ่ึงภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า  ลดลง  เพ่ิมการใช้ระบบ

ดิจิทัลในการให้บริการ  ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลง  และการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากข้ึน 

โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจใน

ประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีการรับรู้การทุจริต

ดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรู้ความสามารถและ ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน

ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ  มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์

(1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะท างสังคมท่ี เหมาะสม

(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะการ ท างานและการใช้ชีวิตท่ีพร้อม เข้าสู่ตลาดงาน

(3) ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

(4) ผลักดันให้สถาบัน ทางสังคมมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม

(1) เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมี รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ

(2) กระจายการให้บริการภาครัฐ ท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ 

ครอบคลุมและท่ัวถึง

(3) การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน

(1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

(2) ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีใช้

เทคโนโลยีข้ันสูง

(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม

(4) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ

(5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าท่ีเป็นธรรมและอ านวยความสะดวกการ

ค้าการลงทุน

(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุน ให้สามารถ

สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

(1) พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนท่ีแนว เขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)

(2) เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 15 ของพ้ืนท่ีประเทศ โดยส่งเสริม การปลูกไม้

มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว

(3) เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ า พ.ศ..... และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า

(4) ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำ ประเทศ สู่ควำมม่ังค่ัง และย่ังยืน

(1) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ

(2) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย

(3) สังคมมีความสมานฉันท์

(4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(5) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย คุกคามทางทหาร

(6) อันดับความเส่ียงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า อันดับท่ี 20 ของโลก

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิ ชอบและธรรมำภิบำลในสังคมไทย

(1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน

(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ

(3) ป้องกันและปราบปราม

(4) ปฏิรูปกฎหมาย

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส

(1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน

ขนส่งทางอากาศ ขนส่งทางน้ า

(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวก

ทางการค้า
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(3) การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม ไทยเป็นศูนย์

กลางพลังงาน

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สร้างความม่ันคง ปลอดภัย

ทางไซเบอร์

ยุทธศำสตร์ท่ี 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

(1) ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีท่ีไทย

มีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ทางปัญญา

(2) พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ

การจัดการธุรกิจ

(3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของวทน.ท้ังด้านบุคลากรโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

และการบริหารจัดการ

ยุทธศำสตร์ท่ี 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ

(1) ภาคเหนือ เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง

(2) ภาคตะวันออกฉียงเหนือ หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง

(3) ภาคกลาง เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว ช้ันน าศูนย์กลางการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย

ได้ มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการ ท่องเท่ียวของเอเชีย

(4) ภาคใต้ เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐาน สากลและแหล่ ง ท่องเท่ียวระดับโลก

(5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ศูนย์กลางของจังหวัด ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

สังคม

(6) พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีบริเวณ ชายฝ่ังทะเลตะวันออก เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศท่ีขยายตัว

มีสมดุล

(7) พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน

ยุทธศำสตร์ท่ี 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ

(1) การพัฒนาความเช่ือมโยงในด้านต่างๆ

(2) ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน

(3) การส่งเสริมการลงทุน ไทยในต่างประเทศ

(4) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
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องค์การ
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1.เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ
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3.1.4 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด

1) แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

    1. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
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ประเทศเพ่ือนบ้าน

    2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้  เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

    3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ

ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว  ได้อย่างอบอุ่น

    4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ 

ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 

ยับย้ังการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์

2) แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

-วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)

   "เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน"

-พันธกิจ (Mission)

   1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรอรับการคมนาคมท่ีมีเทคโนโลยีและเพ่ิมส่ิงอ านวยความ

สะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  บริการ และการท่องเท่ียวเพ่ือกระจายประโยชน์สู่

ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างท่ัวถึง

   2. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียน

   3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต  และระบบการตลาดในด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  การผลิต  การบริการ  และแรงงานให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด

   4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

-เป้ำประสงค์รวมตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยรวม

   1. สร้างรายได้จากการลงทุนให้มากข้ึน  ท้ังด้านการค้า  การเกษตร อุตสาหกรรม 

การท่องเท่ียว  และการบริการ
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   2. เพ่ือให้บุคลากรมีขีดความสามารถสูง ในการรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

3) แผนพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี

-พันธกิจ

1. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

2. ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมสู่เมืองแห่งความสะอาด

3. พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง

-ค่ำนิยม 

U : Unity : มีเอกภาพ

D : Development : พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

O : Open mind : เปิดใจให้บริการ

N : Network : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน

T : Transparency : มีความโปร่งใส

E : Excellence : เน้นผลสัมฤทธ์ิของงาน

A : Accountability :  มีความรับผิดชอบ

M : Morality : มีศิลธรรม

-เป้ำประสงค์รวม

เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

-ตัวช้ีวัด

ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP เทียบกับปีท่ีผ่านมา

-ค่ำเป้ำหมำย

 ร้อยละ 5
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3.1.4 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 3.1.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

๑)   ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสังคม เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

    1. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร แนวทำงกำรพัฒนำ
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-  การสร้างเสริมสังคมท่ีเข้มแข็ง

    2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้  เท่าทันการ -  การส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

๒)   ด้ำนกำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

    3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ แนวทำงกำรพัฒนำ

ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว  ได้อย่างอบอุ่น -  พัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านการเกษตร

    4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ -  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร

ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน -  พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร

-  ส่งเสริม และพัฒนากลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร ให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การตลาด

-  สร้างเครือข่าย การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร และพัฒนาช่องทางการตลาด

๓)   ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

   "เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน" แนวทำงกำรพัฒนำ

-  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรอรับการคมนาคมท่ีมีเทคโนโลยีและเพ่ิมส่ิงอ านวยความ -  พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการ 

สะดวกในการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  บริการ และการท่องเท่ียวเพ่ือกระจายประโยชน์สู่

-  พัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานท้ังในระบบ และนอกระบบ

   2. ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร บริการและการท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียน -  พัฒนา ส่งเสริมการตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ

   3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต  และระบบการตลาดในด้าน ๔)   ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว กำรบริกำร และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม  การผลิต  การบริการ  และแรงงานให้มีมาตรฐานตามความต้องการของตลาด แนวทำงกำรพัฒนำ

   4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต -  การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน

-  การพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเท่ียวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   1. สร้างรายได้จากการลงทุนให้มากข้ึน  ท้ังด้านการค้า  การเกษตร อุตสาหกรรม -  การส่งเสริมการตลาด การท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ

๕)   ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน

-  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานความต้องการของตลาด
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   2. เพ่ือให้บุคลากรมีขีดความสามารถสูง ในการรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต แนวทำงกำรพัฒนำ

-  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

๖)  ด้ำนกำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

แนวทำงกำรพัฒนำ

-  มีองค์ความรู้ และรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน)

-  มีระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการภาครัฐเชิงพ้ืนท่ี ภาครัฐ และประชาชนได้ประโยชน์

-  มีระบบ Warning System และ Single Command
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๑)   ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งในสังคม เพ่ือรองรับกำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
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๒)   ด้ำนกำรพัฒนำผลผลิตทำงกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำนในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

-  ส่งเสริม และพัฒนากลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร ให้มีการรวมกลุ่มการผลิต การตลาด

-  สร้างเครือข่าย การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร และพัฒนาช่องทางการตลาด

๓)   ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน

-  พัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานท้ังในระบบ และนอกระบบ

๔)   ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว กำรบริกำร และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน

-  การพัฒนาบุคลากร ด้านการท่องเท่ียวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

-  การส่งเสริมการตลาด การท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ

๕)   ด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน

-  พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานความต้องการของตลาด
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-  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้แบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม

๖)  ด้ำนกำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  

-  มีองค์ความรู้ และรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี (อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน)

-  มีระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการภาครัฐเชิงพ้ืนท่ี ภาครัฐ และประชาชนได้ประโยชน์
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3.1.3 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด

(1) แผนพัฒนำภำคตะวันออกฉียงเหนือ

เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  

จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)   มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล   ยึดแนว

คิดการพัฒนาตาม  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง     ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซ่ึงองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านแดงต้ังอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเท่ียว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและ

สติปัญญารอบรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง   สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ

ยากจน หน้ีสินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังน้ี   

แนวคิดและหลักกำร

1. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิ

คุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบ

องค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย

    -  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน

     - ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ   โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ

พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม   อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว   การต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและ

เอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพ่ือนบ้าน

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา   รอบรู้   เท่าทันการ

เปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน

(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่

กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์

2. หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น

หรือร้อยละ 25   ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานฟ้ืนฟูดิน  ยับย้ังการแพร่
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(2) แผนกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 น้ัน ได้ยึดแนวคิดในการพัฒนาตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12    ซ่ึงมีบริบทของการพัฒนาในด้านต่างๆ   ท่ีต้องแข่งขันและอาจก่อให้เกิด

ความเส่ียงท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า

สู่สังคมของผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ภัยแล้ง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปัญหาผลิตภาพการผลิต   คุณภาพการศึกษา  ความเหล่ือมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  โดยน าหลักการ  

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 น้ัน มุ่งเน้นในเร่ือง (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม   (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป

ประเทศ (4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน สังคมน่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด

"สะพานการค้า การท่องเท่ียว สู่อินโดจีน"

เป้ำประสงค์รวม

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากข้ึน ประชาชนมีรายได้พ่ึงพาตนเองได้และหลุดพ้นจาก

ความยากจน

2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน

3. รายได้จากการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน

4. เพ่ิมพูนค่าผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรค้ำชำยแดนและควำมส ำพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้ำน

   ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย

1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน

 2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน

3. มีการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน

   กลยุทธ์

1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด  ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 

SMEs  OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว

   ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย

1. รายได้การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน

2. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน
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   กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์

และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำกำรเกษตร

   ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย

1. ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากข้ึน

2. จ านวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรส าคัญท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP 

(Good AgriculturePractices) เพ่ิมข้ึน

   กลยุทธ์

พ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสงเสริมการตลาด

 และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสูการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

(3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดมุกดำหำร

วิสัยทัศน์  :  "เมืองกำรค้ำ กำรเกษตร กำรท่องเท่ียว เช่ือมโยงอำเชียน"

พันธกิจ

1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคการเกษตร การค้าชายแดน

2. ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความม่ันคงบริเวณชายแดน

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน

เป้ำประสงค์รวม

เพ่ือสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีความม่ันคง และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ประเด็นยุทธศำสตร์

    ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

    ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ประตูการค้าเช่ือมโยงอาเชียนสู่สากล

    ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน

    ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

    ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน

    ยุทธศำสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว ใหสามารถ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการท่องเท่ียว
การท่องเท่ียว
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2. หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น

หรือร้อยละ 25   ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ า  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทานฟ้ืนฟูดิน  ยับย้ังการแพร่
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ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปัญหาผลิตภาพการผลิต   คุณภาพการศึกษา  ความเหล่ือมล้ าทางสังคม  เป็นต้น  โดยน าหลักการ  

ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเท่ียว ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ ประชาคมอาเซียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  กำรผลิต  และกำรบริกำร ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ยกระดับกำรท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ในเร่ืองของอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือกำรแข่งขัน
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1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว ใหสามารถ

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการท่องเท่ียว
การท่องเท่ียว
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ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเท่ียว ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ ประชาคมอาเซียน
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3.1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

วิสัยทัศน์

   “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ัน ด ารงอยู่คู่การท่องเท่ียว หน่ึงเดียวการศึกษาดี

มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเชียน"

ประเด็นยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  เสริมสร้ำงท้องถ่ินเมืองน่ำอยู่

แนวทำงกำรพัฒนำ

1.เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข ยกระดับคุณภาพชีวิต

2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

4. เพ่ิมบริการสุขภาพอนามัย ปลอยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ดีกินดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ด้ำนเสริมสร้ำงเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี

2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรร ประเพณี ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว สนับสนุนผู้ประกอบการและสร้างเครือข่าย พัฒนาศักภาพ

การบริการท้ังภายในและนอกประเทศ

4. พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งใหม่ สร้างส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือยรองรับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เสริมสร้ำงกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงย่ังยืน

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียง

3. ส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพสินค้าการเกษตรสู่ตลาดอาเชียน

4. พัฒนาคุณภาพสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์(OTOP) ของจังหวัดเข้าสู่ตลาดอาเชียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เสริมสร้ำงประสิทธภำพของกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
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แนวทำงกำรพัฒนำ

1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2. ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ส่งเสริมการพัฒนาการผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เสริมสร้ำงกำรศึกษำดีมีมำตรฐำนสำกล

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. ส่งเสริม การศึกษาทีทันสมัย เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

2. ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย

3. สนับนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

4. ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเชียน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการยึดตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

3. เสริมสร้างกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาทเพ่ิมข้ึน

ยุทธศำสตร์ท่ี 7 เสริมสร้ำงกำรผลิตและกำรจัดกำรอำหำรปลอดภัย

แนวทำงกำรพัฒนำ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและการจัดการอาหารปลอดภัย

2. ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจ เพ่ือยกระดับความรูผู้ส่งออกสินค้าการเกษตร

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต ขนส่ง จ าหน่าย อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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4. เพ่ิมบริการสุขภาพอนามัย ปลอยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ดีกินดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีปรารถนาเปรียบเสมือน

การคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท าฉะน้ัน
จึงกล่าวได้ว่าการวางแผน คือความพยายามท่ีเป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต 
เพ่ือให้บรรลุผลท่ีปรารถนา

เทศบาลต าบลดงมอน จึงจ าเป็นท่ีต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาโดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ซ่ึงเป็นแผนระดับชาติ   แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร

3.2.1 วิสัยทัศน์
“ภายในปี  2564  ต าบลดงมอนน่าอยู่ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญาท้องถ่ิน ดินแดนเกษตรสมบูรณ์
เพ่ิมพูนการศึกษา  ประชาชนสุขภาพดี มีคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง”

3.2.2 ยุทธศำสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างท้องถ่ินชุมชนน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.2.3 เป้ำประสงค์
1) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสะดวกครบถ้วน
2) ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการมีรายได้ มีงานท าและสวัสดิการท่ีดีข้ึน
3) ส่งเสริมการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้าน
4) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
5) สร้างส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุขท่ีดี
6) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

3.2.4 ตัวช้ีวัด
ร้อยละของความส าเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

3.2.5 ค่ำเป้ำหมำย
ค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย

3.2.6 กลยุทธ์

เป็นสะพานเช่ือมโยงปัจจุบันและอนาคต เป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ียังไม่เกิดข้ึน การวางแผนจึงมีความเก่ียวข้องกับ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ด้ำนสร้ำงท้องถ่ินชุมชนน่ำอยู่

2. ส่งเสริมการเข้าถึงการอ านวยความยุติธรรม เพ่ือลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม

3. สร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

4. ป้องกัน ปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 ด้ำนพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน

2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน
3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพดี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือกำรแข่งขัน

2.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาอาหารปลอดสารพิษ
3.พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อม และสำธำรณสุข
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอนามัยและสุขภาพของประชาชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 ด้ำนบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
1. ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการท างาน
2. การบริการประทับใจ
3. เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สะดวกและพร้อมใช้งาน
4. ประชาชนเข้าใจในภารกิจขององค์กร

3.2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
ด้วยเทศบาลต าบลดงมอน     ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับ

การพัฒนาในอนาคต  โดยได้ด าเนินการจัดท าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาชาติท้ังในด้านเน้ือหาสาระ  กระบวนการ  ข้ันตอนและระยะเวลาด าเนินการ ตลอดท้ัง
แนวทางในการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์  

3.2.8 ควำมเช่ือมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม

1. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปา
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3.3 กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถ่ิน

     3.3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ยุทธศำสตร์ท่ี 1   ด้ำนเสริมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่

    ยุทธศำสตร์ท่ี 2   ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

1.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า 1.ภาระหน้าท่ี การด้ินรน ท าให้การท างานท่ีท า

2.อยู่ในพ้ืนทีจังหวัดท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร่วมกับคนอ่ืนเกิดปัญหาและอุปสรรค 

3.ระเบียบข้อบังคับ อ านาจหน้าท่ีส่งเสริมการด าเนิน

กิจกรรม ทางด้านการประกอบอาชีพ

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1.งบประมาณในงานซ่อมบ ารุงมีไม่เพียงพอ

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

2.ส่งเสริมการต้ังกลุ่มอาชีพ 2.กลุ่มอาชีพไม่เข้มแข็ง

1.ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ี 1.กลุ่มอาชีพไม่ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์

1.ประชาชนได้รับความสะดวก ในการสัญจร

2.หน่วยงานอ่ืนให้ความร่วมมือในการด าเนินการ

3.ถนนเพ่ือการเกษตรบางส่วนอยู่ในพ้ืนท่ีไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดิน

จุดอ่อน (Weakness)

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

3.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์

2.มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 2.ถนนท่ีใช้ในการสัญจรมีหลุมและฝุ่นละออง

1.ถนนท่ีใช้ในการสัญจร ส่วนมากเป็นถนนลูกรัง

จุดแข็ง (Strength)

1.มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุม

4. มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค
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- ยุทธศำสตร์ท่ี 3   ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน

5.มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบภารกิจโดยตรง

- ยุทธศำสตร์ท่ี 4   ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือกำรแข่งขัน

- ยุทธศำสตร์ท่ี 5  ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

ประชาชน

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1.ประชาชนในหน้าท่ีมีสถานท่ีออกก าลังกาย 1.ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีจะอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิง

2.มีหน่วยงานต่างๆให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษา 2.ประชาชนไม่สนใจออกก าลังกายและการไม่ดูแลสุขภาพ

2.มียานพาหนะในการปฏิบัติงาน 2.ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจบทบาทของเทศบาล

3.มีเจ้าหน้าท่ีในการประสานงานกับภาคส่วนอ่ืน

4.มีป่าไม้ ภูเขา ตามธรรมชาติ อากาศดี

5.มีการออกเทศบัญญัติงบประมาณ

6.เจ้าหน้าท่ีให้ความส าคัญกับความเดือดร้อนของ

3.มีพ้ืนฐานองค์ความรู้

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

1.มีการส่งเสริมด้านความเข้มแข็งของชุมชน 1.วัสดุอุปกรณืไม่ครบมีอุปสรรคในการท างาน

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1.มีท าเลท่ีต้ังเหมาะสม 1.ประชาชนบางส่วนขาดความเช่ือม่ันในนโยบายของรัฐ

2.ประชาชนเป็นเจ้าของท่ีดินไม่ได้เช่าท า

2.มีการคมนาคมสะดวก 2.คนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญและพัฒนา

3.มีหน่วยงานของรัฐท่ีให้การสนับสนุน 3.ขาดความรู้ในหลักวิชาการและการบริหารจัดการ

4.มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

1.ประชาชนส่วนใหญ่มีเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ 1.ท่ีดินขาดเอกสารสิทธ์ิ

1.ประชาชนได้เข้าร่วมประเพณีส าคัญๆของท้องถ่ิน 1.การเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีของตอบแทน

2.รวมสืบสานประเพณีส าคัญของท้องถ่ิน 2.คนรุ่นหลังไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม

3.ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน 3.มีข้อจ ากัดคุณสมบัติของผู้สืบทอด

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

1.บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เฉพาะด้าน 1.เยาวชนมีอคติต่อภูมิปัญาท้องถ่ิน ตามกระแสโลกาภิวัฒน์

3.พ้ืนท่ีมีสถานท่ียึดเหน่ียวจิตใจ 3.ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน

2.เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะเหมาะสมทุกด้าน 2.ภารกิจท่ีรับผิดชอบท าให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
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- ยุทธศำสตร์ท่ี 6  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

1.มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมกับภารกิจ 1.ปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายล่าช้า

2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน

2.หน่วยงานอ่ืนให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 2.ระเบียบบางข้อ ไม่เอ้ือกับการบริหารงาน

โอกำส  (Opportunity) อุปสรรค (Threat)

1.ประชาชนได้รับบริการจาก ทต.อย่างรวดเร็วและเต็มท่ี 1.ระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจน และไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน

2. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาดความแม่นย า

3.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 3.บุคลากรไม่ได้รับการฝึกอบรม

4. มีการจัดแบ่งพ้ืนท่ี/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ
ชัดเจน

4.การใช้เคร่ืองมือไม่ถูกต้อง



แบบ ยท.03
3.4 รำยละเอียดยุทธศำสตร์
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต เทศบาล ผลผลิต/ 61 62 63 64 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ต าบลดงมอน โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ระบบโครง ร้อยละท่ี 10 11 12 13 เพ่ิมปีละ 1 1.ผู้ปฏิบัติมี จ านวน ส านักงาน กรมส่งเสริม
ท่ี2 ประตูการค้า เสริมสร้างท้องถ่ิน ด้านเสริมสร้าง พ้ืนฐานครบ ประชาชน โครงการ ศักยภาพ 46 โครงการ ปลัด
เช่ือมโยงอาเชียนน่าอยู่ ชุมชนท้องถ่ิน ครอบคลุม มีความพึงพอใจ ในการท างาน
สู่สากล น่าอยู่ มีความปลอด 2.ประชาชน

ภัย เข้าใจใน
ภารกิจของ
องค์กร

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03
3.4 รำยละเอียดยุทธศำสตร์
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต เทศบาล ผลผลิต/ 61 62 63 64 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ต าบลดงมอน โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 เกษตรกรมี ร้อยละท่ี 9 9 9 9 ปีละ 9 1.ผู้ปฏิบัติมี จ านวน ส านักงาน
ท่ี1 การพัฒนา เสริมสร้างการ ด้านเศรษฐกิจ รายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชน โครงการ ศักยภาพ 36 โครงการ ปลัด

เกษตรกรรมและ เกษตรให้มีประสิทธิ ชุมชน เพ่ือ มีความพึงพอใจ ในการท างาน
อุตสาหกรรม ภาพอย่างย่ังยืน การแข่งขัน 2.ประชาชน
การเกษตร เข้าใจใน
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ยุทธศาสตร์ 7 ภารกิจของ

เสริมสร้างการ องค์กร
ผลิตและการจัด
การอาหาร
ปลอดภัย

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03
3.4 รำยละเอียดยุทธศำสตร์
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต เทศบาล ผลผลิต/ 61 62 63 64 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ต าบลดงมอน โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 1.ผู้ยากไร้ ผู้ด้อย ร้อยละท่ี 10 20 30 40 ปีละ 10 1.ผู้ปฏิบัติมี จ านวน ส านักงาน
ท่ี4 การพัฒนา เสริมสร้างท้องถ่ิน ด้านพัฒนาสังคม โอกาส,ผู้สูงอายุ ประชาชน โครงการ ศักยภาพ 116 โครงการ ปลัด

คนและสังคม น่าอยู่ และส่งเสริม มีคุณภาพชีวิต มีความพึงพอใจ ในการท างาน
เพ่ือยกระดับ คุณภาพชีวิต ท่ีดีข้ึน 2.ประชาชน
คุณภาพชีวิต 2.สถิติการเกิด เข้าใจใน

อุบัติเหตุลดลง ภารกิจของ
องค์กร

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03
3.4 รำยละเอียดยุทธศำสตร์
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต เทศบาล ผลผลิต/ 61 62 63 64 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ต าบลดงมอน โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พ้ืนท่ีป่า ดิน ร้อยละท่ี 10 20 30 40 ปีละ 10 1.ผู้ปฏิบัติมี จ านวน ส านักงาน
ท่ี5 การจัดการ เสริมสร้างประสิทธิ อนุรักษ์ทรัพยากร น้ า คงความ ประชาชน โครงการ ศักยภาพ 212 โครงการ ปลัด
ทรัพยากร ภาพของการอนุรักษ์ธรรมชาติส่ิง สมบูรณ์ตาม มีความพึงพอใจ ในการท างาน
ธรรมชาติและ และฟ้ืนฟูส่ิงแวด แวดล้อมและ ธรรมชาติ 2.ประชาชน
ส่ิงแวดล้อม ล้อม ด้านสาธารณสุข ปราศจาก เข้าใจใน
เพ่ือเป็นฐาน สารพิษ ภารกิจของ
การพัฒนา องค์กร
อย่างย่ังยืน

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03
3.4 รำยละเอียดยุทธศำสตร์
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต เทศบาล ผลผลิต/ 61 62 63 64 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ต าบลดงมอน โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ประเพณีได้รับ ร้อยละท่ี 10 20 30 40 ปีละ 10 1.ผู้ปฏิบัติมี จ านวน ส านักงาน
ท่ี 4 การพัฒนา ท่ี5 เสริมสร้าง ด้านการศึกษา การสืบทอด ประชาชน โครงการ ศักยภาพ 156 โครงการ ปลัด
คนและสังคม การศึกษาดีมี กีฬา อนุรักษ์ อนุรักษ์ไว้ มีความพึงพอใจ ในการท างาน
เพ่ือยกระดับ มาตรฐานสากล ศาสนา ศิลปะ- เป็นอัตลักษณ์ 2.ประชาชน
คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ของชุมชน เข้าใจใน

ประเพณี ภูมิ ภารกิจของ
ปัญญาท้องถ่ิน องค์กร

ค่าเป้าหมาย
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แบบ ยท.03
3.4 รำยละเอียดยุทธศำสตร์
ความเช่ือมโยง ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ความก้าวหน้า กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต เทศบาล ผลผลิต/ 61 62 63 64 ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด ต าบลดงมอน โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารงาน ร้อยละท่ี 10 20 30 40 ปีละ 10 1.ผู้ปฏิบัติมี จ านวน ส านักงาน
ท่ี4 การพัฒนา เสริมสร้างการ ด้านการบริหาร มีความโปร่งใส ประชาชน โครงการ ศักยภาพ 226 โครงการ ปลัด
คนและสังคม บริหารจัดการตาม จัดการตามหลัก ตามหลัก มีความพึงพอใจ ในการท างาน
เพ่ือยกระดับ หลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล 2.ประชาชน
คุณภาพชีวิต เข้าใจใน

ภารกิจของ
องค์กร

ค่าเป้าหมาย
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4.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน
ท่ี ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ หน่วยงำนสนับสนุน
1 ด้านการเสริมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน

2 ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริม ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด ทุกหน่วยงาน
คุณภาพชีวิต แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด

3 ด้านการศึกษา กีฬา อนุรักษ์ ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ทุกหน่วยงาน
ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถ่ิน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ

4 ด้านเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขัน ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน
ด้านการเศรษฐกิจ ส านักงานปลัด
ด้านการด าเนินงานอ่ืน

5 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด ทุกหน่วยงาน
ส่ิงแวดล้อมและด้านสาธารณสุข แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด

ส่วนท่ี 4   
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปีไปสู่กำรปฏิบัติ
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6 ด้านการบริหารจัดการ ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด ทุกหน่วยงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด

ด้านบริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด ทุกหน่วยงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักงานปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด
แผนงานการพาณิชย์
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1. แนวทำงกำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (1) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
   1.2 แผนงาน การศึกษา (2) พัฒนาและปรับปรุงอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
   1.9 แผนงาน การพาณิชย์ (2) พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  เพ่ิมพูนความรู้ให้เกษตรกรให้มีความรู้ความช านาญ  

    การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
3) ยุทธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม
   1.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์    แนวทำงกำรพัฒนำ
   1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (1) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง
   1.3 แผนงาน การเกษตร (2) ส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(2) พัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ  เพ่ิมพูนความรู้ให้เกษตรกรให้มีความรู้ความช านาญ  

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  สำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

(1) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนเสริมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่  
   1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 57 19,003,900 81 34,292,700 82 33,977,300 81 33,977,300 301 121,251,200

รวม 57 19,003,900 81 34,292,700 82 33,977,300 81 33,977,300 301 121,251,200

รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

เทศบำลต ำบลดงมอน
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศำสตร์

แบบ ผ. 07
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2) ยุทธศำสตร์ด้ำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
   2.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 12 559,000 12 559,000 12 559,000 12 559,000 48 2,236,000
   2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 10 330,000 10 330,000 10 330,000 10 330,000 40 1,320,000
   2.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000
   2.4 แผนงาน งบกลาง 3 7,139,000 3 7,139,000 3 7,139,000 3 7,139,000 12 2,855,600
   2.5 แผนงาน การเกษตร 4 105,000 4 105,000 4 105,000 4 105,000 16 420,000

รวม 30 8,633,000 30 8,633,000 30 8,633,000 30 8,633,000 120 8,831,600

รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ ศำสนำ  อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน
   3.1 แผนงาน  การศึกษา 15 6,723,900 15 6,723,900 15 6,723,900 15 6,723,900 60 26,895,600
   3.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 5 3,500,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 3,500,000 20 14,000,000
   3.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8 352,000 8 352,000 8 352,000 8 352,000 32 1,408,000

รวม 28 10,575,900 28 10,575,900 28 10,575,900 28 10,575,900 112 42,303,600
4. ยุทธศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือกำรแข่งขัน
   .1 แผนงาน การศึกษา 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 4 800,000
   1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 11 1,070,000 11 1,070,000 11 1,070,000 11 1,070,000 44 2,100,000
   1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000

รวม 13 2,770,000 13 2,770,000 13 2,770,000 13 2,770,000 52 8,900,000 
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศำสตร์  ด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ส่ิงแวดล้อมและสำธำรณสุข
   1.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 4 1,030,000 4 1,030,000 4 1,030,000 4 1,030,000 16 4,120,000
   1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 12 758,000 12 758,000 12 758,000 12 758,000 48 3,032,000
   1.3 แผนงาน สาธารณสุข 14 640,000 14 640,000 14 640,000 14 640,000 56 2,560,000
   1.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 2 3,100,000 2 3,100,000 2 3,100,000 2 3,100,000 8 12,400,000
   1.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 20 4,145,000 20 4,145,000 20 4,145,000 20 4,145,000 80 16,580,000

รวม 52 9,673,000 52 9,673,000 52 9,673,000 52 9,673,000 208 38,692,000

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

6) ยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล  
   1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 1,010,000 17 1,010,000 17 1,010,000  17 1,010,000  68 4,040,000  
   1.2 แผนงาน การศึกษา 9 680,000 9 680,000 9 680,000 9 680,000 36 2,720,000
   1.3 แผนงาน สาธารณสุข 2 160,000 2 160,000 2 160,000 2 160,000 8 640,000
   1.4 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2 20,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 8 80,000
   1.5 แผนงาน เคหะและชุมชน 12 6,190,000 12 6,190,000 12 6,190,000 12 6,190,000 48 24,760,000
   1.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 7 70,000 7 70,000 7 70,000 7 70,000 28 280,000
   1.7 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 6 120,000
   1.8 แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 8 5,200,000
   1.9 แผนงาน การเกษตร 4 90,000 4 90,000 4 90,000 4 90,000 12 360,000
   1.10 แผนงาน การพาณิชย์ 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 8 120,000

รวม 59 9,580,000 59 9,580,000 59 9,580,000 59 9,580,000 230 38,320,000
รวมท้ัง 6 ยุทธศำสตร์ 229 67,642,600 232 72,833,100 232 72,833,100 232 72,833,100 925 286,141,900

รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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4164000

5. ยุทธศาสตร์  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

เ
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2,720,000.00 

11360000

หนา้ที ่65



4.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 6  เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
6.ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
    1.1 แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 อบรมกฎหมายระเบียบ วินัย การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ จ านวน 4 คร้ัง 120,000   120,000   120,000   120,000   ร้อยละของบุคลากร บุคลากรมีความเข้าใจ ทต.ดงมอน

หน้าท่ีของบุคลากรในหน่วยงาน ระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติ ท่ีเข้าใจระเบียบ ระเบียบกฎหมายใน

งานเพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน การปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน

2  โครงการให้ความรู้ด้านบทบาทหน้าท่ี เพ่ือให้จนท.รู้บทบาท หน้าท่ี จ านวน 4 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจนท. จนท.มีความรู้บทบาท ส านักงาน
และจิตบริการท่ีดีต่อประชาชน และจิตบริการท่ีดีต่อประชาชน ท่ีรู้บทบาทหน้าท่ี หน้าท่ีและจิตบริการ ปลัด

เพ่ิมข้ึน ท่ีดีต่อประชาชน 

3 จัดหาอุปกรณ์เคร่ืองอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับความ ส านักงาน
ส าหรับการบริการผู้มาติดต่อราชการ    ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ท่ีพึงพอใจ สะดวกในการติดต่องาน ปลัด

4 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 48 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน จนท.มีอุปกรณ์เคร่ืองใช้ ทต.ดงมอน
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ท่ีพึงพอใจ ในการท างาน

5 การปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ือให้วัสดุ ครุภัณฑ์ของ จ านวน 48 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจนท. เพ่ือสนับสนุนการ ส านักงาน
ส านักงานของ  ทต.ดงมอน หน่วยงานใช้งานได้ปกติ พึงพอใจ ปฏิบัติงาน ปลัด

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือต่างให้ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจนท. เพ่ือสนับสนุนการ ส านักงาน
พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน พึงพอใจ ปฏิบัติงาน ปลัด

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

เทศบำลต ำบลดงมอน
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1  กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ. 01
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

หนา้ที ่103



ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของจนท. เพ่ือสนับสนุนการ ทต.ดงมอน

เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ พึงพอใจ ปฏิบัติงาน

8 จัดซ้ือถังขยะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน เพ่ือสนับสนุนการ ส านักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการรักษาความสะอาด พึงพอใจ ปฏิบัติงาน ปลัด

9 การส ารวจความพึงพอใจในการ เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจใน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของจนท. เพ่ือสนับสนุนการ ส านักงาน
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน พึงพอใจ ปฏิบัติงาน ปลัด

10 การเช่าพ้ืนท่ีข้อมูลและการพัฒนา เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน เพ่ือสนับสนุนการ กองคลัง
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างเป็นปัจจุบันและกว้างขวาง พึงพอใจ ปฏิบัติงาน

11 การจัดหาวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน หน่วนงานมีช่องทาง ทต.ดงมอน
และเผยแพร่ของหน่วยงาน อย่างเป็นปัจจุบันและกว้างขวาง พึงพอใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

12 ค่าใช้จ่ายในการบอกรับวารสาร เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน หน่วนงานมีช่องทาง ส านักงาน
อย่างเป็นปัจจุบันและกว้างขวาง พึงพอใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปลัด

13 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของงาน มีครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ทต.ดงมอน
สะดวกต่อการท างาน สะดวกต่อการท างาน

14 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของงาน มีครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ทต.ดงมอน
สะดวกต่อการท างาน สะดวกต่อการท างาน

15 จัดการเลือกต้ังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เพ่ือส่งเสริมการสร้างประชาธิปไตย จ านวน4กิจกรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านัก
ในชุมชน พึงพอใจ หลักการประชาธิปไตย ปลัด

16 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัด โปรแกรมแผนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 การจัดเก็บภาษี ประชาชนได้รับความ กองคลัง
เก็บภาษีในพ้ืนท่ีต าบล จัดเก็บภาษี มีความรวดเร็ว สะดวกรวดเร็วในการ

530,000 530,000 530,000 530,000 เพ่ิมข้ึน ช าระภาษี

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำนงบประมำณและท่ีผ่ำนมำหนา้ที ่104



ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
17 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงานโครงการ เพ่ือจัดกาครุภัณฑ์จ าเป็นในการ ครุภัณฑ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของจนท. เพ่ือสนับสนุนการ กองคลัง

จัดท าแผนท่ีภาษี ปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพ ส านักงาน พึงพอใจ ปฏิบัติงาน

ในการท างาน

รวม จ ำนวน  17  โครงกำร - - 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 - - -

    1.2 แผนงำน กำรศึกษำ
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หนา้ที ่105



ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับ จ านวน  4 คร้ัง 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของผู้เข้า บุคลากรได้ความรู้ กองการ

พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก ทต. และ บุคลากร อบรมได้ความรู้เพ่ิม เพ่ิมข้ึน ศึกษา
ผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาต าบล ข้ึน

2 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาแนวคิด และแนวทาง จ านวน 4 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครูท่ี บุคลากรได้ความรู้ กองการ
และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3ศูนย์ การพัฒนาครูบุคลากรและนร. ผ่านการอบรม เพ่ิมข้ึน ศึกษา

3 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือให้ความรู้ในการต่อต้านการ จ านวน 1 กิจกรรม/ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ประชาชนปัญหาการทุจริตลดลง กองการ

** ในการต่อต้านการทุจริจ ทุจริตในภาคประชาชน ปี พึงพอใจ ชุมชน สังคม น่าอยู่ ศึกษา

4 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเข้าสู่ เพ่ือพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้ จ านวน 4 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของครูท่ี บุคลากรได้ความรู้ กองการ
ประชาคมอาเซียน กับบุคลากร ผ่านการอบรม เพ่ิมข้ึน ศึกษา

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร เพ่ือส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จ านวน 4 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของครูท่ี บุคลากรได้ความรู้ กองการ

** ในองค์กรของ ทต.ดงมอน จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร ผ่านการอบรม เพ่ิมข้ึน ศึกษา

6 โครงการอบรมและการเรียนรู้หลักการใช้ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร/ จ านวน 4 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า บุคลากรได้ความรู้ กองการ
คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นให้แก่ สท.และ หน่วยงานใช้คอมพิวเตอร์ อบรมได้ความรู้เพ่ิม เพ่ิมข้ึน ศึกษา
บุคลกรในหน่วยงาน เบ้ืองต้นได้ ข้ึน

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีจนท.พึง หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ ทต.ดงมอน
เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ พอใจ ในการท างาน

8 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน จ านวน 4 กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของครูท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการ
โรคภัยของ ทต.ดงมอน มาตรฐานรับรองและปลอดโรคภัย ผ่านการอบรม ปลอดโรคภัย ศึกษา

9 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของงาน มีครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ทต.ดงมอน
สะดวกต่อการท างาน สะดวกต่อการท างาน

รวม จ ำนวน  9  โครงกำร - - 680,000 680,000 680,000 680,000 - - -
    1.3 แผนงำน สำธำรณสุข

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่106



1 โครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ จ านวน 4 กิจกรรม 150,000 150,000 150,000 150,000 อสม.มีประสิทธิภาพ อสม.มีประสิทธิภาพ ส านักงาน

ท างาน อสม. ปฏิบัติของ อสม. ในการท างานเพ่ิมข้ึน ในการท างาน ปลัด

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีจนท.พึง หน่วยงานมีวัสดุอุปกรณ์ ทต.ดงมอน
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน พอใจ ในการท างาน

รวม จ ำนวน  2  โครงกำร - - 160,000 160,000 160,000 160,000 - - -
    1.5 แผนงำน เคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 ก่อสร้างส านักงานเทศบาลต าบลดงมอน เพ่ือให้มีส านักงานท่ีท าการเทศบาล อาคารส านักงาน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีท่ีจอดรถผู้มาติดต่อ กองช่าง

จ านวน 1 หลัง พึงพอใจ ราชการ

2 จัดซ้ือชุดเคร่ืองขยายเสียง/ชุดไมโครโฟน เพ่ือให้มีเคร่ืองเสียงใช้ในงานพิธึ จ านวน 1 ชุด 100,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน การประชุม/งานพิธี กองช่าง
ห้องประชุมสภา และใช้ในการประชุมสภา พึงพอใจ มีความเรียบร้อย

3 ปรับปรุง ตกแต่งห้องประชุมพร้อม เพ่ือให้มีสถานท่ีรองรับรองรับ จ านวน 1 หลัง 150,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีสถานท่ีรองรับรองรับ กองช่าง
ระบบเคร่ืองเสียงเทศบาลต าบลดงมอน การจัดประชุมหรืออบรมสัมมนา พึงพอใจ การจัดประชุม

4 โครงการจัดท าป้ายบอกช่ือถนน ซอยต่างๆ เพ่ือจัดท าป้ายบอกระยะทางดังน้ี จ านวน 10หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีป้ายบอกระยะทาง กองช่าง
ภายในต าบลดงมอนและป้าย -ป้ายบอกระยะทางระหว่างหมู่บ้าน พึงพอใจ ส าหรับผู้สัญจรไปมา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ - ป้ายบอกทางแยกต่างๆ

- ป้ายบอกช่ือถนน ซอย

-ป้ายบอกทางเข้าส านักงาน

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติ จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีจนท. มีเคร่ืองมือในการ กองช่าง
 - กล้องวัดระดับ,เทปวัดระดับ,ชุดสว่าน หน้าท่ี . ท างาน
 ไฟฟ้า,ชุดทดสอบคอนกรีต,เคร่ืองตัด

หญ้า ฯ
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7 ปรับปรุงหอกระจายข่าวท่ีช ารุดทุก เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ จ านวน 10 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลส าเร็จของงาน ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองช่าง
หมู่บ้าน ประชาชนได้ทราบท่ัวถึง หมู่บ้าน ประชาชนได้ทราบท่ัวถึง

8 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของงาน มีครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ทต.ดงมอน
สะดวกต่อการท างาน สะดวกต่อการท างาน

9 ต่อเติมอาคารโรงรถและเก็บพัสดุ เพ่ือให้มีสถานท่ีในการจัดเก็บ จ านวน 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ผลส าเร็จของงาน มีสถานท่ีในการจัดเก็บ กองช่าง
เคร่ืองมือช่าง เคร่ืองมือช่างอย่างเป็นระบียบ เคร่ืองมือช่าง

10 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ทต.ดงมอน
เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ปฏิบัติงาน

11 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ทต.ดงมอน
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน

12 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เพ่ือให้มีห้องน้ าไว้บริการแก่ผู้มา 1 หลัง       - 115,000 115,000 115,000 ร้อยละความพึง การบริการประชาชน กองช่าง
** เทศบาลต าบลดงมอน ติดต่อราชการ พนักงาน พอใจของผู้ใช้ มีความสะดวกย่ิงข้ึน

บริการ
รวม จ ำนวน  12  โครงกำร - - 6,190,000 6,190,000 6,190,000 6,190,000 - - -

    1.6 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้กฎหมาย เพ่ือพัฒนาบุคลากรชุมชนให้มี จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรร้อยละ 80 บุคลากรชุมชนให้มี ส านักงาน

เบ้ืองต้นแก่ประชาชน ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย มีความรู้เพ่ิมข้ึน ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ปลัด
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2 โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัด เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ปัญหาความ จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ปัญหาร้อยละ 80 แผนพัฒนามีประสิทธิ ส านักงาน
ท าแผนพัฒนา ต้องการของประชาชน ได้รับการเสนอแก้ไข ภาพและ ประสิทธิผล ปลัด

3 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรร้อยละ 80 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ ส านักงาน
ทดแทนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้านพลังงานให้เป็นศูนย์กลาง มีความรู้เพ่ิมข้ึน ด้านพลังงาน ปลัด

4 โครงการต้นกล้าพลังงาน เพ่ือเป็นการบูรณาการแผนงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 บุคลากรร้อยละ 80 เยาวชนได้ความรู้เพ่ิม ส านักงาน
และการอนุรักษ์พลังงาน เยาวชนในสถานศึกษาได้เรียนรู้ มีความรู้เพ่ิมข้ึน ข้ึน ปลัด

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ทต.ดงมอน
เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ปฏิบัติงาน

6 จัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ส านักงาน
ปฏิบัติงาน ปลัด

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ส านักงาน
ปฏิบัติงาน ปลัด

รวม จ ำนวน  7  โครงกำร - - 70,000 70,000 70,000 70,000 - - -

    1.7 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ทต.ดงมอน

คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของงาน มีครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ทต.ดงมอน
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สะดวกต่อการท างาน สะดวกต่อการท างาน

รวม จ ำนวน  2  โครงกำร - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -

    1.8 แผนงำน อุตสำหกรรมกำรโยธำ
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 การจัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามัน เพ่ือใช้ในยานพาหนะของ รถจ านวน 4 คัน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของจนท. เพ่ือสนับสนุนการ ทต,ดงมอน

หล่อล่ืนเพ่ือใช้ในยานพาหนะของหน่วยงาน หน่วยงาน พึงพอใจ ปฏิบัติงาน

2 โครงการจัดซ้ือรถกู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือจัดซ้ือรถกู้ชีพไว้บริการ จ านวน 1 คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึงพอใจ การปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัย ส านักปลัด

** กู้ชีพ กู้ภัย ประชาชน ของประชาชนผู้ใช้ มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

บริการ

รวม จ ำนวน  2 โครงกำร - - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 - - -

    1.9 แผนงำน กำรเกษตร
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองสมุนไพร เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ จ านวน 4 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 80 ประชาชนทราบถึง ส านักงาน

ประโยชน์สูงสุดของสมุนไพรไทย ได้รับความรู้ ประโยชน์ของสมุนไพร ปลัด

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ทต.ดงมอน
เช่น คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ ปฏิบัติงาน
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3 โครงการจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ ทต.ดงมอน
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ปฏิบัติงาน

4 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง 40,000 40,000 40,000 40,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ กองช่าง
(เคร่ืองพ่นหมอกควันแบบติดต้ังบนรถ) ปฏิบัติงาน

รวม จ ำนวน  4  โครงกำร - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - -

    1.10 แผนงำน กำรพำณิชย์
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลส าเร็จของงาน มีครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น ทต.ดงมอน

สะดวกต่อการท างาน สะดวกต่อการท างาน

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ กองช่าง
ปฏิบัติงาน

รวม จ ำนวน  2  โครงกำร - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - -
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ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

    
ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ประตูกำรค้ำเช่ือมโยงอำเชียนสู่สำกล

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน
    

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน

ยุทธ ในเขตจังหวัด
ยุทธศำสตร์ท่ี 1  เสริมสร้ำงท้องถ่ินน่ำอยู่
ยุทธศำสตร์ท่ี 2  เสริมสร้ำงเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 เสริมสร้ำงกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 เสริมสร้ำงกำรศึกษำดีมีมำตรฐำนสำกล
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 เสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 เสริมสร้ำงกำรผลิต และกำรจัดกำรอำหำรปลอดภัย

หนา้ที ่112



ทต.ดงมอน

ทต.ดงมอน

หนา้ที ่113



หนา้ที ่114



หนา้ที ่115



หนา้ที ่116



ทต.ดงมอน

ทต.ดงมอน

ทต.ดงมอน

หนา้ที ่117



ทต.ดงมอน

63

ทต.ดงมอน

ทต.ดงมอน หนา้ที ่118



64

หนา้ที ่119



ทต.ดงมอน

67

หนา้ที ่120



4.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ประตูกำรค้ำเช่ือมโยงอำเชียนสู่สำกล

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสร้ำงท้องถ่ินน่ำอยู่

1. ยุทธศำสตร์  ด้ำนเสริมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่

    2.1 แผนงำน เคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายแก่งหินแตก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 135,500 143,000 145,000 145,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

พ้ืนท่ี หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,100 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

2   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทางนาดง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 เมตร 103,300 103,300 103,300 103,300 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

พ้ืนท่ี หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 900 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

3   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 318,000 318,000 318,000 318,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาจิล่อ พ้ืนท่ี หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 2,400 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

556,800 564,300 566,300 566,300 

แบบ ผ. 01

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่61



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
4   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทางทุ่ง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 เมตร 103,300 103,300 103,300 103,300 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาใต้ พ้ืนท่ี หมู่ 7 บ้านห้วยยาง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 900 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว
**

5   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ห้วยแก้งน้อย พ้ืนท่ี หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 95 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร

6   โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 136,800 136,800 136,800 136,800 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาค าปาว พ้ืนท่ี หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1100 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

7   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 เมตร 106,700 106,700 106,700 106,700 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาหนองแพะพ้ืนท่ี หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 930 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

8   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 92,000 92,000 92,000 92,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาหนามแท่ง พ้ืนท่ี หมู่ 7 บ้านห้วยยาง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 800 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

9   โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทางนาบ้าน - เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 เมตร 91,800 91,800 91,800 91,800 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นานอก พ้ืนท่ี หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 800 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

730,600 730,600 730,600 730,600

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่62



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
10 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 115,000 115,000 115,000 115,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาห้วยตาด พ้ืนท่ี หมู่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,000 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 เมตร 69,000 69,000 69,000 69,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาโคก พ้ืนท่ี หมู่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 600 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

12 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 75,000 75,000 100,000 100,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาน้ าค า พ้ืนท่ี หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 540 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 400,000 421,000 400,000 400,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ห้วยน้ าค า  หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,000 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนสายทาง เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 เมตร 126,200 126,200 126,200 126,200 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาหนองถ่ม พ้ืนท่ี หมู่ 8 บ้านนาดี ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,100 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง
สายบ้านนางนครไทย - หลัง รร.ดงมอนวิทย์ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 400 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว
หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ (ระยะทาง 400 เมตร) หนา 0.15 เมตร

1,035,200 1,056,200 1,060,200 1,060,200

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่63



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 330,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

** สายเข้าบ้านนายสวย พ้ืนท่ีหมู่ 1 บ้านดงมอน ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 95 เมตร 25/ปี สะดวก รวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 490,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง
สายบ้านนายพร - หลัง รร.ดงมอนวิทย์ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 220 เมตร 100 สะดวก รวดเร็ว
พ้ืนท่ี หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ หนา 0.15 เมตร

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายบ้านโชคชัย - นากลาง (ระยะทางรวม ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 77 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

1,500 เมตร) หนา 0.15 เมตร

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 242,000 242,000 240,000 240,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายบ้านนายดอน พ้ืนท่ีหมู่ 2 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 95 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

บ้านดอนสวรรค์ หนา 0.15 เมตร

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ข้างบ้านนายถอนไล หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 190 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาน้อย - เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาค าเฒ่า  พ้ืนท่ีหมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 200 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

(ระยะทาง 200 เมตร) หนา 0.15 เมตร

1,902,000 1,282,000 1,280,000 1,080,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่64



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงกำร) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 335,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นายสินชัย  พ้ืนท่ีหมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 152 เมตร 100 สะดวก รวดเร็ว

หนา 0.15 เมตร

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 440,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายข้างบ้านนายใบ พ้ืนท่ีหมู่ 5 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 200 เมตร 100 สะดวก รวดเร็ว

บ้านเหล่าแขม (ระยะทาง 200 เมตร) หนา 0.15 เมตร

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 258,700 260,000 260,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายรอบบ้านเหล่าแขม พ้ืนท่ีหมู่ 5 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 120 เมตร 100/4 ปี สะดวก รวดเร็ว

บ้านเหล่าแขม (ระยะทาง 490 เมตร) หนา 0.15 เมตร

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทางข้างบ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นายบน พ้ืนท่ีหมู่ 8 บ้านนาดี ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 95 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทาง 420 เมตร) หนา 0.15 เมตร

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 4 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายข้างโรงเรียนบ้านนาดี - สระน้ า(หนองแวง) ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 200 เมตร 100 สะดวก รวดเร็ว

 หมู่ 8 บ้านนาดี (ระยะทาง 200 เมตร) หนา 0.15 เมตร

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร 515,000 515,000 515,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาน้อย - หินอ่าง พ้ืนท่ีหมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 700 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 700 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย
1,225,000 1,623,700 1,625,000 1,425,000 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่65



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายทางนาขอนโกบ - นาหนองหว้า ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 3,000 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 3,000 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายทางนาดี - นากกเต่ ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 2,650 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 2,650 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 872,500 872,500 872,500 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายดอนสวรรค์ - นากกเต่ ผลผลิตทางการเกษตร หนา  0.15 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 1,190 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว 396 เมตร/ปี

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 5 เมตร 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายห้วยข้ีเหล็ก พ้ืนท่ีหมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 1,300 เมตร) ยาว 433 เมตร/ปี ปลอดภัย

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 200,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

บ้านไร่ - ภูถ้ าปล่อง พ้ืนท่ีหมู่ 9 บ้านไร่ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 3,400 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว 77 เมตร/ปี ปลอดภัย

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตร เพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 2,490,000 2,490,000 2,490,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายทางนาหนองหิน หมู่ท่ี 4 บ้านดอนส้มโฮง ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร 33/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 2,500 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว 625 เมตร/ปี ปลอดภัย

2,860,000 10,572,500 10,572,500 10,572,500

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่66



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาด กว้าง 0.30 ม. 150,000 146,000 150,000 150,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  2 บ้านดอนสวรรค์ ในชุมชน ลึก0.40-0.60 ม. แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 1,200 เมตร) ยาว 70 เมตร/ปี 25/ปี

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาด กว้าง 0.30 ม. 274,000 274,000 274,000 274,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  3 บ้านสงเปือยเหนือ ในชุมชน ลึก0.40-0.60 ม. แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 517 เมตร) ยาว 130 เมตร/ปี 25/ปี

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 165,000 165,000 165,000 165,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  4 บ้านดอนส้มโฮง ในชุมชน ลึก 0.40-0.60 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 312 เมตร) ยาว 78 เมตร/ปี 25/ปี

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีด เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 425,000 425,000 425,000 425,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  5 บ้านเหล่าแขม ในชุมชน ลึก 0.30-0.60 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 805 เมตร) ยาว 201 เมตร/ปี 25/ปี

38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

เสริมเหล็ก ซอยหน้าวัด หมู่ท่ี  6 บ้าน ในชุมชน ลึก 0.40-0.60 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 จอมณีเหนือ(ระยะทางรวม 810 เมตร) ยาว 100 เมตร/ปี 25/ปี

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

* ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  7 บ้านห้วยยาง ในชุมชน ลึก 0.40-0.60 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 417 เมตร) ยาว 190 เมตร/ปี 25/ปี
1,614,000 1,610,000 1,614,000 1,614,000 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่67



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 320,000 320,000 320,000 320,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  8 บ้านนาดี ในชุมชน ลึก 0.30-0.40 เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 697 เมตร) ยาว 175 เมตร/ปี 25/ปี

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 290,000 290,000 290,000 290,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  9 บ้านไร่ ในชุมชน ยาว0.30-0.40เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 643 เมตร) ยาว 160 เมตร/ปี 25/ปี

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร 182,000 182,000 182,000 182,000 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  10 บ้านโชคชัย ในชุมชน ยาว0.30-0.40เมตร แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 221 เมตร) ยาว 100 เมตร 25/ปี
43 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตท่ีช ารุดเสียหาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ถนนคอนกรีตท่ีช ารุด 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของความพึงท าให้ประชาชน กองช่าง

 หมู่ท่ี 1-10 ความสะดวกและปลอดภัย เสียหาย พอใจของประชาชนสัญจรสะดวก

มากกว่าร้อยละ 80 รวดเร็ว
44 โครงการก่อสร้างถนนคันดินเข้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 336,900 336,900 336,900 336,900 ร้อยละของความพึงท าให้ประชาชน กองช่าง

การเกษตร พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 2,200 เมตร/ปี พอใจของประชาชนขนผลผลิตการเกษตร

สายนาหนองกุง หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ หนา 0.45 เมตร มากกว่าร้อยละ 80สะดวก รวดเร็ว
45 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 300,000 282,100 300,000 300,000 ร้อยละของความพึงท าให้ประชาชน กองช่าง

หนองเม็ก-ค าหมากแตก หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 2,040 เมตร/ปี พอใจของประชาชนสัญจรสะดวก
หนา 0.15 เมตร มากกว่าร้อยละ 80 รวดเร็ว

1,778,900 1,761,000 1,778,900 1,778,900 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่68



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 791,000 791,000 791,000 791,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

พร้อมหม้อแปลง หมู่ท่ี  2 บ้านดอนสวรรค์ ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี หม้อแปลงระบบ, ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายลานอ้อย - ตาดโตน) ไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,220 ม.

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ท่ี 4 เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 143,000 143,000 143,000 143,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

บ้านดอนส้มโฮง ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี ระยะทาง 250 ม. ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายนาน้อย - นาค าเฒ่า) ไฟฟ้าใช้

48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 460,000 460,000 460,000 460,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

พร้อมหม้อแปลง หมู่ท่ี 4  บ้านดอนส้มโฮง ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี หม้อแปลงระบบ, ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายนาน้อย - หินอ่าง) ไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 710 ม.

49 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 745,000 745,000 745,000 745,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

 หมู่ท่ี 5  บ้านเหล่าแขม ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี ระยะทาง 1,300 ม. ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายบ้านนายใบ,ถ.เหล่าแขม-นากกเต่ ) ไฟฟ้าใช้

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 810,000 810,000 810,000 810,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

 หมู่ท่ี 7  บ้านห้วยยาง ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี ระยะทาง 1,420 ม. ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายบ.ห้วยยาง - ภูทอก ,ถ.ท้ายบ้าน ) ไฟฟ้าใช้

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 972,500 972,500 972,500 972,500 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

พร้อมหม้อแปลง หมู่ท่ี 9  บ้านไร่ ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี หม้อแปลงระบบ, ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายวัดป่า - นาค าเก้ียง ) ไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 1,500 ม.
3,921,500 3,921,500 3,921,500 3,921,500 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่69



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

พร้อมหม้อแปลง หมู่ท่ี  10 บ้านโชคชัย ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี หม้อแปลงระบบ, ครัวเรือน ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายนาขอนโกบ - หนองหว้า) ไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 2,000 ม.

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

พร้อมหม้อแปลง หมู่ท่ี  6 บ้านจอมมณีเหนือ ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี หม้อแปลงระบบ, ครัวเรือน ชีวิตท่ีดีข้ึน

(ถนนสายบ้านจอมมณี - นาห้วยตาด) ไฟฟ้าใช้ ระยะทาง 2,000 ม.
54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 500,000 500,000 500,000 500,000 มีไฟฟ้าใช้ทุก ประชาชนมีคุณภาพ กองช่าง

 หมู่ท่ี 8  บ้านนาดี (ถนนสายนาหนองแวง,ถนน ไปยังจุดครัวเรือนท่ีไม่มี ระยะทาง 1,000 ม. ครัวเรือน/ ชีวิตท่ีดีข้ึน

บ้านนางแดง,ถนนนาคุณเหลือ,ถนนบ้านนายบน )ไฟฟ้าใช้

55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต เพ่ือลดปัญหาน้ าท่วมขัง ขนาด กว้าง 0.50 ม. 307,500 307,500 307,500 307,500 รางระบายน้ า น้ าไม่ท่วมขังใน กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  1 บ้านดงมอน ในชุมชน ลึก0.30-0.40 ม. แล้วเสร็จร้อยละ ชุมชน

 (ระยะทางรวม 675 เมตร) ยาว 168 เมตร/ปี 25/ปี

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายข้างบ้านนางเจียบ หมู่ท่ี  7 บ้านห้วยยาง ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 25/ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 400 เมตร) ยาว 100 เมตร/ปี

57 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 296,000 296,000 296,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาบ้านแก้ง หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 2100 เมตร/ปี

3,607,500 3,903,500 3,903,500 3,903,500

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่70



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

58 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 160,000 160,000 160,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นากกเต่ หมู่ 5 บ้านเหล่าแขม ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 100 ภายใน 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 1,150 เมตร

59 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 3 ม. 152,500 155,000 155,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาดี - นาคล้อย หมู่ 8 บ้านนาดี ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 100 ภายใน 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 1,400 เมตร
60 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 3 เมตร 137,700 140,000 140,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาคล้อย- นาบ้าน หมู่ 8 บ้านนาดี ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,300 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

61 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 256,000 256,000 256,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

แก่งอีพวง- นาห้วยม่วง หมู่ 9 บ้านไร่ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,200 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

62 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 101,800 110,000 110,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

แก่งกกผ้ึง หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 600 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

63 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 278,500 280,000 280,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

จอมมณีเหนือ - หนองป่ง หมู่ 6 บ้านจอมมณี ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 2,000 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย

เหนือ หนา 0.15 เมตร

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่71



64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 258,700 258,700 258,700 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

เพ่ือการเกษตร สายค าอีเก้ียง หมู่ 9 บ้านไร่ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* (ระยะทางรวม 2,100 เมตร) ยาว 120 เมตร/ปี
65 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามล าห้วยหนองไฮน้อย เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคม ท่อลอดเหล่ียม ขนาด 311,000 311,000 311,000 เสร็จ 1 แห่ง/ปี ประชาชนคมนาคม กองช่าง

หมู่ 9 บ้านไร่ ไม่สะดวก กว้าง1.8 ม.ยาว 5 ม. สะดวก ปลอดภัย
สูง 1.8 ( 2ช่อง)

66 โครงการซ่อมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้มีระบบน้ าประปา หอถัง บ่อบาดาลและ 190,000 190,000 190,000 มีประปาใช้ทุก ประชาชน กองช่าง

 บ้านโชคชัย ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมู่ 10 ระบบท่อประปา ครัวเรือน มีประปาใช้ มี

* ครอบคลุมฯ คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 3 ม. 108,000 108,000 108,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายหน้าบ้านนายมัดฉา หมู่ท่ี 10 บ้านโชคชัย ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 100 ภายใน 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

(ระยะทางรวม 65 เมตร) ยาว 65 เมตร
68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 108,000 108,000 108,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายบ้านนางเรียน หมู่ท่ี 10 บ้านโชคชัย ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 100 ภายใน 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

(ระยะทางรวม 65 เมตร) ยาว 65 เมตร

69 โครงการลงดินลูกรัง ถนนคันดินเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 91,800 100,000 100,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายนาบ้าน หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 800 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย

* หนา 0.15 เมตร

70 โครงการลงดินลูกรัง ถนนคันดินเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 97,000 100,000 100,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายนาบ้านฮ้าง หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 850 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย

* หนา 0.15 เมตร

2,251,000 2,276,700 2,276,700
หนา้ที ่72



71 โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 500,000 500,000 500,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายหน้าโรงเรียนบ้านดงมอน หมู่ท่ี 1 ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 290 เมตร 100 ภายใน 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

บ้านดงมอน

72 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 112,000 12,000 112,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นานายทัน หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.70 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 300 เมตร/ปี

73 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 301,000 301,000 301,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นากลาง หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.60 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 900 เมตร/ปี

74 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 3 ม. 85,000 85,000 85,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาน้ าค า หมู่ 5 บ้านเหล่าแขม ความสะดวกและปลอดภัย หนา 1.00 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 200 เมตร/ปี

75 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 271,000 271,000 271,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาหนองแคน-นาหนองหอย หมู่ 5 ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.60 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* บ้านเหล้าแขม ยาว 820 เมตร/ปี
76 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 209,700 209,700 209,700 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายนาหนองกุง หมู่ 7 บ้านห้วยยาง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,600 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

77 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 188,900 188,900 188,900 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ห้วยค าเตย หมู่ 7 บ้านห้วยยาง ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.70 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 460 เมตร/ปี

1,667,600 1,567,600 1,667,600
หนา้ที ่73



78 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 209,700 209,700 209,700 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาข้ีกระต่าย หมู่ 7 บ้านห้วยยาง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,600 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

79 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 256,900 256,900 256,900 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาหนองเม็ก หมู่ 8 บ้านนาดี ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,970 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

80 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 235,900 235,900 235,900 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

แก่งต้อน หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 200 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

81 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 220,200 220,200 220,200 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

หนองหมาจอก หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.60 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 560 เมตร/ปี
82 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 300,000 300,000 300,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

หนองอีตู้ หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 2,300 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

83 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 59,500 59,500 59,500 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ดอนหอปู่ตา หมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮง ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.50 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 200 เมตร

84 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 289,900 289,900 289,900 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ข้างวัดอรัญญิกาวาส หมู่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.50 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 1,000 เมตร

1,572,100 1,572,100 1,572,100 
หนา้ที ่74



85 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 376,600 376,600 376,600 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาหนองเตย หมู่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,713 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

86 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 76,500 76,500 76,500 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

แก่งนางพวง-บ้านไร่ หมู่ 9 บ้านไร่ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.70 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 200 เมตร
87 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 116,800 116,800 116,800 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

บ้านไร่-นานายจอม หมู่ 9 บ้านไร่ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 840 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

89 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 147,000 147,000 147,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สวนนางเตย-ห้วยนกกระทา หมู่ 9 บ้านไร่ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 1,000 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

90 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามล าห้วยภูป้อม เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคม ท่อลอดเหล่ียม ขนาด 167,000 167,000 167,000 เสร็จ 1 แห่ง/ปี ประชาชนคมนาคม กองช่าง
หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ไม่สะดวก กว้าง1.8 ม.ยาว 4 ม. สะดวก ปลอดภัย

สูง 1.8 ( 1ช่อง)

91 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 39,000 39,000 39,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นานายส า หมู่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.35 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 300 เมตร
92 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 เมตร 110,700 110,700 110,700 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

ทางนาค าฮี หมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย ยาว 850 เมตร 100 / 4 ปี สะดวก ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร

หนา้ที ่75



93 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ถนนสาย เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 4 ม. 116,800 116,800 116,800 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นานายแฮม หมู่ 6 บ้านจอมมณีเหนือ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.65 ม. 40 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

* ยาว 350 เมตร

หนา้ที ่76



19 ก่อสร้างฝายน้ าล้นหรือฝายแม้วล าห้วยต่างๆ เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดู ฝายน้ าล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีประชาชนกักน้ าไว้ใช้ฤดูแล้งและกองช่าง
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดงมอน แล้ง  และป้องกันน้ าท่วม จ านวน 10 แห่ง พึงพอใจ ป้องกันน้ าท่วม

20 ซ่อมแซมฝายน้ าล้นท่ีช ารุดในเขตต าบลดงมอน เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าท าการ ฝายน้ าล้นท่ีช ารุด 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละท่ีประชาชนเกษตรกรมีน้ าใช้ กองช่าง
เกษตรในทุกฤดูกาล พึงพอใจ

21 ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตรหมู่ท่ี 1 - 10 เพ่ีอประชาชนมีน้ าเพียงพอ สระน้ า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชนประชาชนมีน้ าเพียงพอกองช่าง
ในการท าการเกษตร จ านวน 100 แห่ง พึงพอใจ ในการท าการเกษตร

22 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สหรือท่อลอดเหล่ียม เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคม จ านวน 10 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละท่ีประชาชนประชาชนคมนาคม กองช่าง
ล าห้วยต่างๆในพ้ืนท่ีต าบลดงมอน ไม่สะดวก พึงพอใจ สะดวก ปลอดภัย

23 ก่อสร้างสถานีส่งน้ าระบบท่อจากอ่างเก็บน้ าห้วยไร่ เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือท าเกษตร ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชนมีน้ าเพ่ือท าการเกษตรกองช่าง
หมู่ 9 บ้านไร่ 1,000 ม. พึงพอใจ

รวม จ ำนวน  23 โครงกำร - - 20,615,000 20,615,000 20,615,000 20,615,000 - - -

หนา้ที ่77



ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขัดความสามารถในการแข่งขันด้วย

    เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร

    ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ

    เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

   ประเพณีท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ยุทธศำสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิต
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิต
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4.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 เสริมสร้ำงท้องถ่ินน่ำอยู่
2. ยุทธศำสตร์ ด้ำนพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
    2.1 แผนงำน สังคมสงเครำะห์

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการสร้างบ้านท้องถ่ินไทย เพ่ือมอบให้กับผู้ยากไร้ภายในต าบล บ้านท้องถ่ินไทย 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของความ ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิต กองช่าง
ปีละ 1 หลัง พึงพอใจ ท่ีดีข้ึน

2 โครงการจัดท าส่ิงอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้พิการได้รับความสะดวก สถานท่ีราชการ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีผู้พิการ ผู้พิการได้รับความสะดวกกองช่าง
ส าหรับผู้พิการ ในการติดต่อประสานงาน /ท่ีสาธารณะ ได้รับความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุมี ผู้สูงอายุ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ี ส านักงาน
ผู้สูงอายุต าบลดงมอน คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พึงพอใจ ดีข้ึน ปลัด

4 โครงการเย่ียมบ้านถามไถ่ใส่ใจสุขภาพ เพ่ือพบปะให้ความรู้เร่ืองสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 7,000 7,000 7,000 7,000 ร้อยละท่ีผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยส านักงาน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส พึงพอใจ โอกาส ได้รับการดูแล ปลัด

5 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส เพ่ือช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละท่ี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ ส านักงาน
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ท่ีพ่ึง และประสบปัญหาได้รับ ผู้ด้อยโอกาสได้ ช่วยเหลือ ปลัด

การช่วยเหลือ รับการช่วยเหลือ

247,000 247,000 247,000 247,000

แบบ ผ. 01
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่77



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

6 โครงการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีเข้าร่วม ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยส านักงาน
และผู้ด้อยโอกาส  และผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส โครงการพึงพอใจ โอกาส ได้รับการดูแล ปลัด

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน กลุ่ม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเยาวชน ปีละ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของความ กลุ่มเยาวชนมีความเข้มแข็งส านักงาน
ทูบีนัมเบอร์วัน กลุ่ม ทูบีนัมเบอร์วัน พึงพอใจ ห่างไกลจากยาเสพติด ปลัด

8 สนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือผู้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ประสบภัย 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละท่ีประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ ส านักงาน
ประสบภัยทางธรรมชาติ  ในเขตพ้ืนท่ี จ านวน10 หมู่บ้าน พึงพอใจ ได้รับการช่วยเหลือ ปลัด

9 จัดซ้ือถุงยังชีพเพ่ือมอบแก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการให้กับ จ านวน 10 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีผู้ยากจน ผู้ยากจน ยากไร้ มีคุณภาพส านักงาน
ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดงมอน ผู้ยากจน ยากไร้ ผู้ยากไร้พึงพอใจ ชีวิตท่ีดีข้ึน ปลัด

10 โครงการร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากล เพ่ือให้ผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้พิการในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้พิการที ท าให้ผู้ดูแลรู้จักสิทธิ ส านักงาน
วันผู้พิการสากล ต าบลดงมอน เข้าร่วมกิจกรรม สวัสดิการของผู้พิการ ปลัด

รวม จ ำนวน  10 โครงกำร - - - - -
270,000 270,000 270,000 270,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่78



2.2 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มเย็บผ้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน จ านวนปีละ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้ความรู้ ส านักงาน

มีอาชีพเสริม 1 กลุ่ม พึงพอใจ และเพ่ิมรายได้ ปลัด

2 โครงการส่งเสริมอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน จ านวน 1 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้ความรู้ ส านักงาน

พอเพียงต้นแบบ เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ พึงพอใจ และเพ่ิมรายได้ ปลัด

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม จ านวน  45 คน/รุ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ฝึกอบรมผ่าน ประชาชนมีอาชีพเสริม ส านักงาน

 - ฝึกท าดอกไม้จันทร์,วิธีการเพาะเห็ดฟางใน เพ่ิมรายได้และพ่ึงพาตนเอง เกณฑ์การประเมิน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน ปลัด

ตะกร้า ฯลฯ ร้อยละ 80

4 โครงการต่อยอดส่งเสริมผลิตภัณฑ์เคร่ือง เพ่ือให้ประชาชนลดต้นทุน สร้าง จ านวน 3 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้ความรู้ ส านักงาน
จักรสาน ความเข้มแข็ง  และสร้างรายได้ พึงพอใจ และเพ่ิมรายได้ ปลัด

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหาร เพ่ือให้ประชาชนสร้างรายได้และ จ านวน4 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้ความรู้ ส านักงาน
ปลอดสารพิษ ลดตุ้นทุนของเกษตรกร พึงพอใจ และลดรายจ่าย ปลัด

6 โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมี จ านวน10 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้ความรู้ ส านักงาน

ต าบลดงมอน รายได้เพ่ิม พึงพอใจ และเพ่ิมรายได้ ปลัด

7 โครงการรณรงค์ใช้อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการเปล่ียน จ านวน 10 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนตะหนักถึงการ ส านักงาน
ประหยัดพลังงาน หรือเลือกอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน พึงพอใจ ประหยัดพลังงาน ปลัด

8 โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเก่ียว จ านวนปีละ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน เด็กและเยาวะชน ส านักงาน
เยาวชน กับเด็กและเยาวชน 5 กิจกรรม พึงพอใจ ได้รับการเอาใจใส่ ปลัด

9 โครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัด เพ่ือน าข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล จ านวน 10 หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ทต.มีข้อมูลพ้ืนฐาน ส านักงาน
ท าแผนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน บ้านแดงประกอบการจัดท าแผนฯ พึงพอใจ ในการพัฒนาท้องถ่ิน ปลัด

280,000 280,000 280,000 280,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่79



ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

10 โครงการเพ่ิมศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จ านวน 4 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละท่ีประชาชน เด็กและเยาวชนไทย ส านักงาน
สู่ประชาคมอาเซียน ไทยมีศักยภาพในการเข้าสู่ พึงพอใจ มีศักยภาพในการแข่งขัน ปลัด

ประชาคมอาเซียน

รวม จ ำนวน  10 โครงกำร - - 330,000  330,000  330,000  330,000  - - -
2.3 แผนงำน เคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชน มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า ร้านจ าหน่ายสินค้า 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละท่ีผู้สูง ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมข้ึน กองช่าง
ต าบลดงมอน จ านวน 1 แห่ง อายุพึงพอใจ

รวม จ ำนวน  1 โครงกำร - - 500,000  500,000  500,000  500,000  - - -
2.4 แผนงำนกำรเกษตร

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนลดต้นทุน สร้าง จ านวน 1 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนลดต้นทุน สร้างส านักงาน
ความเข้มแข็ง  และสร้างรายได้ ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน ความและสร้างรายได้ ปลัด

2 โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพ่ือให้ประชาชนลดต้นทุน สร้าง จ านวน 1 หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนลดต้นทุน สร้างส านักงาน
ความเข้มแข็ง  และสร้างรายได้ ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน ความและสร้างรายได้ ปลัด

3 โครงการหมู่บ้านน่ามอง ร้ัวกินได้ เพ่ือให้ประชาชนลดต้นทุน สร้าง จ านวน 10 หมู่บ้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนลดต้นทุน สร้างส านักงาน
 ความเข้มแข็ง  และสร้างรายได้ ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน ความและสร้างรายได้ ปลัด

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่80



4 โครงการเล้ียงไส้เดือนดินก าจัดขยะอินทรีย์ เพ่ือให้ประชาชนลดต้นทุน สร้าง จ านวน 10 หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนลดต้นทุน สร้างส านักงาน
เพ่ือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ความเข้มแข็ง  และสร้างรายได้ ท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน ความและสร้างรายได้ ปลัด

รวม จ ำนวน  4 โครงกำร - - 105,000 105,000 105,000 105,000 - - -

2.5 แผนงำน งบกลำง
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธ์ิ 7,230,000 7,230,000 7,230,000 7,230,000 ร้อยละท่ีผู้สูง ผู้สูงอายุได้รับการช่วย ส านักงาน

อายุพึงพอใจ เหลือสวัสดิการ ปลัด

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ  เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการผู้พิการ ผู้พิการทุกคน 2,092,800 2,092,800 2,092,800 2,092,800 ร้อยละท่ีผู้พิการ ผู้พิการได้รับการช่วย ส านักงาน

พึงพอใจ เหลือสวัสดิการ ปลัด

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือช่วยเหลือสวัสดิการ จ านวน  6  คน 36,000 48,000 48,000 48,000 ร้อยละท่ีผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการช่วย ส านักงาน
ผู้ป่วยเอดส์ เอดส์พึงพอใจ เหลือสวัสดิการ ปลัด

รวม จ ำนวน  3 โครงกำร - - 9,358,800 9,370,800 9,370,800 9,370,800 - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่81



ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขัดความสามารถในการแข่งขันด้วย
    เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
    ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
    เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   ประเพณีท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิต

หนา้ที ่82



หนา้ที ่83



หนา้ที ่84



หนา้ที ่85



90

หนา้ที ่86



4.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 5 เสริมสร้ำงกำรศึกษำดีมีมำตรฐำนสำกล
3.ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ อนุรักษ์ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
    3.1 แผนงำน กำรศึกษำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ จ านวน 4กิจกรรม 30,000     30,000 30,000 30,000 ร้อยละของการ บุคลากรมีศักยภาพใน กองการ
ท้องถ่ิน การจัดการศึกษา ทดสอบบุคลากร การท างานเพ่ิมข้ึน ศึกษา

2 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ เพ่ือใช้เป็นค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 3ศูนย์ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 90 ท่ีเด็ก เด็กเล็กมีวิวัฒนาการ กองการ

** จัดการศึกษา ผ่านเกณฑ์ประเมิน ท่ีดีตามวัย ศึกษา

3 โครงการท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ินรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชน จ านวน 1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละผู้ท่ีใช้ ประชาชนมีความรู้ย่ิง กองการ

** บริการเพ่ิมข้ึน  ศึกษา

4 โครงการสอนภาษาต่างประเทศให้กับผู้น า เพ่ือให้ผู้น าสามารถพูดภาษาต่าง จ านวน 3 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า ผู้น าสามารถส่ือสาร กองการ
ชุมชน ม.1-10 ประเทศได้และเผยแพร่ต่อไป อบรมพึงพอใจ ภาษาต่างประเทศได้ ศึกษา

5 โครงการมอบวุฒิบัติให้บัณฑิตน้อย เพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ปีละ 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของความ เด็กเล็กได้รับการปลูก กองการ
และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีให้กับ พึงพอใจ ฝังค่านิยมท่ีดี ศึกษา
เด็กเล็ก ของผู้ปกครอง

1,270,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

แบบ ผ. 01
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำหนา้ที ่82



ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

6 สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน จ านวน 5 โรงเรียน 2,300,000 1,339,880 1,500,000 1,500,000 ร้อยละท่ีนักเรียน นักเรียนได้รับประทาน กองการ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม(นม) อย่างเพียงพอ 3 ศูนย์ มีความพึงพอใจ อาหารเสริม(นม) ศึกษา

อย่างเพียงพอ

7 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน จ านวน 5 โรงเรียน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ร้อยละท่ีนักเรียน นักเรียนได้รับประทาน กองการ
สพฐ. ในพ้ืนท่ี อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจ อาหารกลางวัน ศึกษา

อย่างเพียงพอ

8 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมเด็กให้มีทัศนคติท่ีดีต่อ จ านวน 3 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีนักเรียน เด็กนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีกองการ

การเล่นกีฬา มีสุขภาพร่างกาย มีความพึงพอใจ ต่อการเล่นกีฬา และมี ศึกษา

แข็งแรง สุขภาพร่างกายแข็งแรง

9  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี  เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ จ านวน 3 ศูนย์ 4,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละท่ีนักเรียน เด็กนักเรียนมีสุขภาพกองการ

ท่ีดีและมีอนามัยสมบูรณ์ มีความพึงพอใจ ท่ีดีและมีอนามัย ศึกษา

แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมว่ายน้ าเบ้ืองต้น  เพ่ือให้เด็กเล็กสามารถว่าย จ านวน 3 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ เด็กเล็กสามารถว่าย กองการ

ให้กับเด็กเล็ก น้ าและเอาตัวรอดจากการ เด็กเล็กสามารถ น้ าและเอาตัวรอด ศึกษา

จมน้ า ว่ายน้ าได้ จากการจมน้ า
11 โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา  เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุทาง จ านวน 3 ศูนย์ 334,900 334,900 334,900 334,900 ร้อยละท่ีนักเรียน นักเรียนมีวัสดุทาง กองการ

การศึกษาอย่างเพียงพอและ มีความพึงพอใจ การศึกษาอย่าง ศึกษา

เกิดประโยชน์สูงสุด เพียงพอและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

4,888,900 3,928,780 4,088,900 4,088,900

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หนา้ที ่83



ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

12 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดสรรส าหรับเด็ก เป็นค่าใช้ จ านวน 3 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเล็กผ่าน เด็กเล็กมีวิวัฒนาการ กองการ

*** จัดการศึกษา จ่าย เช่น ค่าหนังสือ,ค่า เกณฑ์ประเมิน สมวัย ศึกษา

อุปกรณ์การเรียน,ค่าเคร่ือง ร้อยละ 90
แบบ,กิจกรรมพัฒนาการเรียน
รู้ ฯ

13 โครงการส่งเสริมกิจกรรมไหว้ครู  เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียน จ านวน 3 ศูนย์ 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละท่ีครูมี เด็กนักเรียนมีจิตส านึกกองการ

ได้ระลึกถึงพระคุณครู ความพึงพอใจ ท่ีดีต่อครู ศึกษา

14 โครงการเติมคุณธรรมสายใยในครอบ  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมให้ จ านวน 10 หมู่ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้านน่าอยู่ กองการ

** ครัว กับสมาชิกในครอบครัว คุณธรรมเพ่ิมข้ึน ปัญหาความรุนแรง ศึกษา

ร้อยละ 20 ปี ในครอบครัวลดลง
15 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี/  เพ่ือเชิดชูและสร้างขวัญ จ านวน 10 หมู่ 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของความ คนท าดีมีขวัญและ กองการ

** หน่วยงาน ก าลังใจให้กับบุคคลท าดีเป็น พึงพอใจของ ก าลังใจในการ ศึกษา

ท่ีประจักษ์แก่สังคม ประชาชน ปฏิบัติงาน
16 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ จ านวน 3 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความ เด็กมีพัฒนาการท่ีดี กองการ

แสดงของเด็กเล็ก พึงพอใจของ สมวัย ศึกษา

ผู้ปกครอง
รวม จ ำนวน  16 โครงกำร - - 212,000 212,000 212,000 212,000 - - -

    3.2 แผนงำน เคหะและชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำนงบประมำณและท่ีผ่ำนมำหนา้ที ่84



ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ จ านวน   1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ ศพด. มีความปลอดภัยและ กองช่าง

สังกัดเทศบาลต าบลดงมอน ทรัพย์สินและความสวยงาม มีความปลอยภัย สวยงามเป็นระเบียบ

เป็นระเบียบ เพ่ิมข้ึน

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนใน จ านวน 1  แห่ง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละท่ีนักเรียน นักเรียนได้เรียนใน กองช่าง

ต าบลดงมอน สถานท่ี ท่ีได้มาตรฐาน และผู้ปกครอง สถานท่ีท่ีได้มาตรฐาน

 มีพึงพอใจ

3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนใน จ านวน  3   แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละท่ีนักเรียน นักเรียนได้รับการส่ง กองช่าง
สังกัดเทศบาลต าบลดงมอน สถานท่ี ท่ีได้มาตรฐาน และผู้ปกครอง เสริมพัฒนาการ

 มีพึงพอใจ

4 ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นสถานท่ีเล่นกีฬาและ จ านวนปีละ 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสนามกีฬาครบ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

หมู่ท่ี 1-10 ออกก าลังกายของประชาชน ทุกหมู่บ้าน แข็งแรง

5 ปรับปรุงร้ัวศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จ านวน   1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนเข้ามา ประชาชนเข้าถึงข้อมูล ส านักปลัด

** ของเทศบาลต าบลดงมอน ทางราชการให้ประชาชนทราบ ใช้บริการเพ่ิมข้ึน ของทางราชการ

ร้อยละ 10 /ปี

รวม จ ำนวน  5 โครงกำร - - 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 - - -

    3.3 แผนงำน กำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำนงบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่85



ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันส าคัญ/งานรัฐพิธี  เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ จ านวน 6  กิจกรรม 6,000 6,000 6,000 6,000 ร้อยละของ เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ กองการ
    1. วันมาฆบูชา       2. วันวิสาขบูชา วันทางศาสนาและวันส าคัญ นักเรียนท่ีรู้จัก วันทางศาสนาและ ศึกษา
    3. วันอาสาฬหบูชา   4. วันเข้าพรรษา ต่างๆ ของไทย ความเป็นมาของ วันส าคัญต่างๆ ของไทย
    5. วันออกพรรษา    6. วันลอยกระทง วันส าคัญต่างๆ
    7.วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ เพ่ิมข้ึน

2  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  เพ่ืออนุรักสืบทอดดนตรีพ้ืน จ านวนปีละ 1 รุ่น 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ดนตรีพ้ืนบ้านได้รับ กองการ

บ้านให้กับอนุชนคนรุ่นหลัง ผู้ร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์และ ศึกษา

สามารถเล่นดนตรี สืบทอดมายังรุ่นหลัง

พ้ืนบ้านได้
3   รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีและประชาชนแต่งกาย เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและส่ง จ านวน 1 กิจกรรม 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน ประชาชนรักษาวัฒธรรมและ กอง

ด้วยผ้าไทย เสริมผ้าไทย 1กิจกรรม อนุรักษ์ผ้าไทย การศึกษา

4   โครงการจัดต้ังศูนย์รวบรวมและเผยแพร่ เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมสืบ จ านวน 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ประชาชนมีแหล่งเรียนรู้ กอง

ภูมิปัญญาท้องถ่ินต าบล ต่อไป ความพึงพอใจ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การศึกษา

78,000 78,000 78,000 78,000

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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5   จัดงานการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพ่ือให้ประชาชนมีกิจกรรมด้าน จ านวน  1 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวน  ประชาชนสุขภาพดี เกิด กอง

กีฬาร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคี 1กิจกรรม ความสามัคคีในชุมชน การศึกษา

6   โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเด็กและ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันกีฬา จ านวน  3 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กได้รับรางวัล ประชาชนสุขภาพดี เกิด กอง

เยาวชน ให้กับเด็กและเยาวชน ชนะเลิศ/รองฯ ความสามัคคีในชุมชน การศึกษา

7   จัดงานแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีกิจกรรมด้าน จ านวนปีละ  1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน  ประชาชนสุขภาพดี เกิด กอง

ประจ าปี กีฬาร่วมกันเพ่ือสร้างความสามัคคี 1กิจกรรม ความสามัคคีในชุมชน การศึกษา

8   สนับสนุนกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีกิจกรรมออก จ านวน  3 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000  จ านวน  ประชาชนมีกิจกรรมเพ่ือ ส านักปลัด

สร้างสุขภาพ หมู่ 1 - 10 ก าลังกายเพ่ือสร้างสุขภาพ 1 กิจกรรม สร้างสุขภาพ

9   โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณี เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมประเพณี จัดกิจกรรมปีละ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีอันดีงาม กองการศึกษา

สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ สงกรานต์และประเพณีรดน้ า 1 คร้ัง มีความพึงพอใจ ได้รับการอนุรักษ์และ

ด าหัว มากกว่าร้อยละ 80 สืบทอด

รวม จ ำนวน   9  โครงกำร - - 280,000 280,000 280,000 280,000 - - -
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขัดความสามารถในการแข่งขันด้วย
    เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
    ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
    เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   ประเพณีท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิต
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ก่อสร้างลานกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเพ่ือเป็นสถานท่ีเล่นกีฬาและจ านวน  1  สนาม 1 สนาม ประชาชนมีสุขภาพกองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.1-15ออกก าลังกายของประชาชน แข็งแรง
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รวม จ ำนวน  3 โครงกำร - - 26,000 26,000 26,000 26,000 - - -

กองการศึกษา
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4.2 บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมกำรเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 เสริมสร้ำงกำรเกษตรให้มีประสิทธิภำพอย่ำงย่ังยืน
4.ยุทธศำสตร์ ด้ำนเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือกำรแข่งขัน

4.1 แผนงำนกำรศึกษำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์ เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรได้ คณะผู้บริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละเกษตรกร เกษตรกรีความรู้ ส านักงาน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจ สมาชิกสภา มีความรู้เพ่ิมข้ึน มีประสบการณ์ ปลัด

พอเพียงต้นแบบ ข้าราชการ สามารถปรับใช้ได้
2 โครงการอบรมพัฒนาการเรียน เพ่ือน าหลักภูมิปัญญา ผู้ตกเกณฑ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ผ่านการอบรม ประชาชนมี ส านักงาน

รู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท้องถ่ินมาใช้ในการด ารง จปฐ,และ น าไปใช้ ร้อยละ คุณภาพชีวิตท่ีดี ปลัด

ชีวิต ผู้ท่ีสนใจ 80 ข้ึน
รวม จ ำนวน  2 โครงกำร - - 230,000 230,000 230,000 230,000 - - -

แบบ ผ. 01
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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    4.2  แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังธนาคารโค - เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริม  10 กลุ่ม 500,000 500,000 500,000 500,000 ความก้าวหน้า สมาชิกธนาคารโค- ส านักงาน
กระบือ หมู่ท่ี 1-10 ต.ดงมอน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (10 หมู่บ้าน) ของโครงการ กระบือ มีรายได้เพ่ิม ปลัด

ร้อยละ 25 และมีความเข้มแข็ง

2 โครงการจัดงานประกวดผลผลิต เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริม เกษตรกรใน 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม เกษตรกรมีรายได้ ส านักงาน
ด้านการการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร พ้ืนท่ีต าบล ปีละ 1 คร้ัง เพ่ิมข้ึน ปลัด

3 ฝึกอบรมอารมอาชีพหลักสูตร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริม ปีละ 1 รุ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้เข้าอบรม ประชาชนมีรายได้ ส านักงาน
ระยะส้ันให้กับประชาชน ให้กับประชาชนผู้ท่ีสนใจ มีความรู้และน าไป เพ่ิมข้ึน ปลัด

สร้างอาชีพ

4 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริม จ านวน 1 กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสมาชิก เกษตรกรมีรายได้ ส านักงาน
ตามโครงการผลิตอาหารปลอด สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ิมข้ึนปีละ50คน เพ่ิมข้ึน ปลัด
ภัยให้กับเกษตรกร หมู่ท่ี 1 -10 ผู้ท่ีสนใจ

5 สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรี เพ่ือส่งเสริมอาชีพเสริม จ านวน 1 กลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีกลุ่ม กลุ่มได้รับการสนับสนุน ส านักงาน
ม.1 ต าบลดงมอน  สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี พึงพอใจ เงินทุน เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน ปลัด

6 สนับสนุนกิจกรรม/โครงการของ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของ จ านวน 1 กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมปีละ เกิดความรัก ความสามัคคี ส านักงาน
"กลุ่มเยาวชน ส านึกรักบ้านเกิด" กลุ่มเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ี 1 เคร้ัง ในหมู่คณะ ปลัด

ต าบลดงมอน
750,000 750,000 750,000 750,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

7 โครงการแปลงสาธิตเพ่ิมผลผลิต เพ่ือส่งเสริมทางด้านวิชา แปลงสาธิต 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผลผลิต เกษตรกรมีผลผลิต ส านักงาน
ทางการเกษตร การ เพ่ิมผลผลิตแก่ จ านวน 2 ท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านการเกษตรเพ่ิม ปลัด

เกษตรกร แปลง ข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน

8 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพข้าว จ านวน 10 หมู่บ้าน20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีผู้ร่วม การผลิตข้าวมีผลลิตสูง ส านักงาน
คุณภาพดีฟ้ืนฟูประเพณีลงแขก ให้ได้ผลผลิตสูงและมี โครงการพึงพอใจ และมีคุณภาพดี ปลัด
ด านา คุณภาพดี

9 โครงการขับเคล่ือนและ เพ่ือขับเคล่ือนและขยายผล จ านวน 10 หมู่บ้าน 25000 25000 25000 25000 ร้อยละผู้ท่ีเข้าร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านักงาน

** ขยายผลพัฒนาตามหลักปรัชญา การด าเนินงานตามหลัก การมีรายได้เพ่ิม ท่ีดีข้ึน ปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน

10 โครงการขับเคล่ือนและ เพ่ือขับเคล่ือนและขยายผล จ านวน 10 หมู่บ้าน 25000 25000 25000 25000 ร้อยละของผู้หญ้า ปัญหาการพังทลาย ส านักงาน

** ขยายผลรณรงค์การปลูก การใช้ประโยชน์จากการ แฝกเพ่ิมข้ึน ของหน้าดินลดลง ปลัด
หญ้าแฝก ปลูกหญ้าแฝก

11 โครงการขับเคล่ือนและ เพ่ือขับเคล่ือนและขยายผล จ านวน 10 200000 200000 200000 200000 ร้อยละของความ ปัญหาขาดแคลนน้ า ส านักปลัด
ขยายผลโครงการเดินตามรอย การด าเนินงานตามหลัก หมู่บ้าน พึงพอใจของ และปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

** เท้าพ่อ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน ในชุมชนหมดไป
 - โครงการธนาคารน้ า

 - โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ าแบบประหยัด ฯลฯ

รวม จ ำนวน 11 โครงกำร - - 320,000 320,000 320,000 320,000 - - -
    4.3 แผนงำน เคหะและชุมชน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่90



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่ายสินค้า เพ่ือให้มีศูนย์รวบรวม จ านวน 1  แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของความ ประชาชนมีรายได้ กองช่าง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลดงมอน จ าหน่ายสินค้าชุมชน พอใจของ เพ่ิมข้ึน

ประชาชน

รวม จ ำนวน  1 โครงกำร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - -
    4.4 แผนงำน กำรเกษตร

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบ จ านวน 4 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ 80ประชาชนทราบถึง ส านักงาน

สมุนไพร ประโยชน์สูงสุดของสมุนไพรไทย ได้รับความรู้ ประโยชน์ของสมุนไพร ปลัด

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง 40,000 40,000 40,000 40,000 ผลส าเร็จของงาน การสนับสนุนการ กองช่าง
(เคร่ืองพ่นหมอกควัน) ปฏิบัติงาน

3 ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตรในไร่นา หมู่ท่ี 1 - 10เพ่ีอให้ประชาชนมีน้ าเพียง สระน้ า 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
พอในการท าการเกษตร ปีละ 10 แห่ง พึงพอใจ ในการท าการเกษตร

4       ก่อสร้างสถานีส่งน้ าพร้อมวางระบบท่อส่งน้ า เพ่ือน าน้ าไปใช้เพ่ือท าเกษตร ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีน้ าเพ่ือท าการเกษตร กองช่าง
อ่างเก็บน้ าห้วยไร่หมู่ 9 บ้านไร่ 1,000 ม. พึงพอใจ

5       โครงการขุดลอกล าห้วย เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพียง 492,000 492,000 492,000 จ านวนผู้ประสบ ประชาชนมีน้ าเพียงพอ กองช่าง
หนองป่งภูทอก หมู่ 6 พอในการท าการเกษตร ภัยแล้งลดลง ในการท าการเกษตร
บ้านจอมมณีเหนือ

รวม จ ำนวน  5  โครงกำร - - 2,570,000 3,062,000 3,062,000 3,062,000 - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่91



หนา้ที ่92



หนา้ที ่93



หนา้ที ่94



ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นฐำนกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน

ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
5. ยุทธศำสตร์  ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและงำนด้ำนสำธำรณสุข
    5.1 แผนงำน บริหำรงำนท่ัวไป

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ จ านวน1 แห่ง 35,500      35,500     35,500      35,500      ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับ ส านัก
เทศบาลต าบลดงมอน ประชาชนต าบลดงมอน มีความรู้เพ่ิมข้ึน การคัดแยกขยะในครัวเรือน งานปลัด

2 จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าเน่ืองในวันส าคัญ เพ่ือร่วมกันปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ี จ านวน4 กิจกรรม 10,000      10000 10000 10000 ร้อยละของพ้ืนท่ีป่า มีจ านวนต้นไม้เพ่ิมข้ึน ส านัก
ต่างๆ สีเขียว เพ่ิมข้ึน งานปลัด

3 ปรับปรุงพ้ืนท่ีสาธารณะหนองปู่ตาเพ่ือ เพ่ือสร้างสวนสุขภาพประจ า สวนสุขภาพ 1,000,000  1000000 1000000 1000000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน กองช่าง
ก่อสร้างสวนสุขภาพ พร้อมติดต้ังเคร่ือง ต าบลและท่ีออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง พึงพอใจ
ออกก าลังกาย

4 ฝึกอบรมประชาชนในการเฝ้าระวังปัญหา เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกัน จ านวน 4 รุ่น 10,000      10000 10000 10000 ร้อยละของพ้ืนท่ีป่า มีจ านวนต้นไม้เพ่ิมข้ึน ส านัก
ไฟป่า (หมู่บ้านท่ีติดพ้ืนท่ีป่า) ไฟป่า เพ่ิมข้ึน งานปลัด

รวม จ ำนวน  4 โครงกำร - - 1,055,500 1,055,500 1,055,500 1,055,500 - - -

แบบ ผ. 01
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่92



    5.2 แผนงำน กำรรักษำควำมสงบภำยใน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการจัดงานวัน อปพร. เพ่ือจัดกิจกรรมในวันอปพร.สร้าง จ านวน  4 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้เข้า สร้างความสามัคคีใน ส านัก
ความสามัคคีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าท่ี อบรมพึงพอใจ หมู่คณะ งานปลัด

2 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย เพ่ือเตรียมก าลังพลอาสาสมัครป้องกันภัยจ านวน 4 คน/วัน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน ประชาชนมีความปลอดภัย ส านัก
แล้งประจ าปี เข้าปฏิบัติหน้าท่ี เกิดภัยลดลง ในชีวิตและทรัพย์สิน งานปลัด

3 จัดต้ังอาสาสมัครกู้ชีพและเตือนภัย เพ่ือให้มีอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย จ านวน 10 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีอาสาสมัครปฏิบัติ ส านัก
ประจ าหมู่บ้าน 1-10 ประจ าหมู่บ้าน พึงพอใจ หน้าท่ีกู้ชีพกู้ภัย งานปลัด

4 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย มีอาสาสมัครป้องกันภัยครบตาม จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละท่ีสมาชิก มีอาสาสมัครปฏิบัติ ส านัก
อปพร. สัดส่วนของประชากร เข้าอบรม ป้องกันภัยในพ้ืนท่ี งานปลัด

5 สนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองมือการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการ จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจนท. การปฏิบัติหน้าท่ีมี ส านัก
หน้าท่ีของ  อปพร.   ปฏิบัติของสมาชิก  อปพร. พึงพอใจ ประสิทธิภาพ  งานปลัด

6 จัดซ้ือถังอุปกรณ์ในการดับเพลิง เพ่ือให้มีถังบรรจุน้ าในการดับเพลิง จ านวน 10 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีถังดับเพลิงใช้ในการ ส านัก
ประจ าศูนย์ในหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี พึงพอใจ ปฏิบัติหน้าท่ีในชุมชน งานปลัด

7 โครงการอบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้อง จ านวน 4 คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละท่ีผู้เข้าอบรม มีความรู้ในการป้องกัน ส านัก
ในสถานศึกษาและชุมชน กันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน ได้ความรู้เพ่ิมข้ึน อัคคีภัย งานปลัด

8 โครงการซ้อมแผนป้องกันและ เพ่ือให้พนักงานมีความรู้วิธีการ จ านวน 4 คร้ัง 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละท่ีผู้เข้าอบรม มีความรู้ในการป้องกัน ส านัก
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันกรณีเกิดอัคคีภัย ได้ทักษะเพ่ิมข้ึน อัคคีภัย งานปลัด

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ จ านวน 2 กิจกรรม 115,000 115,000 115,000 115,000 ร้อยละท่ีจ านวน ประชาชนไม่เผาป่าและมี ส านัก
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ทางถนน ไฟไหม้ป่าลดลง ความรู้ในการป้องกันไฟป่า งานปลัด

547,000 547,000 547,000 547,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่93



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือรณรงค์ ป้องกัน และบูรณาการ จ านวน 4 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีจ านวน ไม่มีการแพร่ระบาดของ ส านัก
ร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คดียาเสพติดลดลง ยาเสพติดในชุมชน งานปลัด

11 โครงการจัดท าแผนและการป้องกันบรรเทาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้อง จ านวน 4 กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีความรู้ในการป้องกัน ส านัก
สาธารณภัย กันสาธารณภัยพ้ืนท่ีต าบลบ้านแดง พึงพอใจ สาธารณภัย งานปลัด

12 ติดกล้องวงจรปิดตามจุดเส่ียงในหมู่บ้าน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ จ านวน10 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละท่ีประชาชน ชุมชน สังคม ส านัก
ม.1-10 ทรัพย์สิน พึงพอใจ มีความปลอดภัย งานปลัด

13 โครงการส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎ เพ่ืออบรมความรู้เร่ืองกฎระเบียบ ปีละ 1 รุ่นๆละ 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ผ่านการอบรม ชุมชนมีความปลอดภัย ส านัก

** จราจรและลดความเส่ียงจากอุบัติเหตุ จราจร ส าหรับผู้ไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 50 คน มีใบอนุญาตขับข่ี งานปลัด

สามารถปฏิบัติตาม

กฎจราจรได้

รวม จ ำนวน  13 โครงกำร - - 231,000     231,000    231,000     231,000     - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่94



    5.3 แผนงำน สำธำรณสุข
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 การรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเร่ือง จ านวน 4 กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ไม่มีโรคติดต่อระบาดใน ส านัก
โรคติดต่อ พึงพอใจ พ้ืนท่ี ปลัด

2 จัดซ้ือวัสดุเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์พ่นหมอก เพ่ือป้องกันแมลงวันและยุงลาย จ านวน 4 คร้ัง 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของจ านวน ไม่น าพาเช้ือโรคต่างๆสู่คน ส านัก
ควันป้องกันแมลงวันและยุงลาย  ม.1 - 10 ขยายพันธ์ุ แมลงวัน/ยุงลายลดลง และโรคไข้เลือดออกไม่ระบาดปลัด

3 โครงสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี จ านวน 4 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าระบาด ส านัก

** จากพิษสุนัขบ้า สุนัขบ้าลดลง ในพ้ืนท่ี ปลัด

4 การจัดซ้ือวัสดุเคมีภัณฑ์ป้องกันและควบคุม เพ่ือป้องกันและยับย้ังโรคติดต่อ จ านวน 3 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละท่ีประชาชน กลุ่มมีทุนสนับสนุนการ ส านัก
โรคติดต่อแบบบูรณาการ  ไม่ให้แพร่ระบาด พึงพอใจ ด าเนินกิจกรรม ปลัด

5 โครงการการรณรงค์และป้องกันเอดส์ใน เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เยาวชนจ านวน 4 กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของเยาวชน ลดและป้องกันการแพร่ ส านัก
กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเส่ียง   ได้รับทราบและป้องกันโรคเอดส์ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ระบาดของโรคติดต่อ ปลัด

6 อุดหนุน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือให้การจัดกิจกรรมของ  อสม.มี จ านวน 10 หมู่บ้าน 225,000 225,000 225,000 225,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประสิทธิภาพการจัด ส านัก
10  หมู่บ้าน งบประมาณสนับสนุนการท ากิจกรรม พึงพอใจ กิจกรรมของอสม.มีเพ่ิมข้ึน ปลัด

7 โครงการสร้างสรรค์สังคมไทยห่างไกล เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ี จ านวน 4 กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละท่ีผู้เข้าอบรม ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย ส านัก
อัลไซเมอร์ แข็งแรง พึงพอใจ ท่ีแข็งแรง ปลัด

8 โครงการท าความสะอาดและพัฒนาบ่อน้ า เพ่ือร่วมมือร่วมใจท าความสะอาด จ านวน 48 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน ชุมชนสะอาด บ่อน้ าแร่ถูกหลักส านัก
แร่ธรรมชาติ ห้วยค าเฒ่า ชุมชนและปลอดภัยจากเช้ือโรค พึงพอใจ อนามัย ปลัด

9 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ อสม. ผู้น าชุมชน เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ือให้  จ านวน 1กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของอสม. ผู้ป่วยได้รับการรักษา ส านัก
 สท.กับการพัฒนาและดูแลผู้ป่วยโรค การรักษาตามข้ันตอน ถูกต้อง ได้ความรู้เพ่ิมข้ึน และลดอัตราการเสีย ปลัด
หลอดเลือดสมองฯ และรวดเร็ว ชีวิต

576,000 576,000 576,000 576,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่95



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

10 โครงการส ารวจสุนัขและแมว เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสุนัข - ปีละ 2 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 สุนัข-แมวได้รับ ประชาชนไม่ป่วยด้วยโรค ส านัก
และข้ึนทะเบียนสัตว์ แมว การข้ึนบัญชีสัตว์ พิษสุนัขบ้า ปลัด

11 โครงการพัฒนาการระบบการดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุมี จ านวน 1 กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีผู้สูงอายุ ผุ้สูงอายุได้รับบริการ ส านัก
 สุขภาพดีและการบริการท่ีท่ัวถึง พึงพอใจ สุขภาพอย่างท่ัวถึง ปลัด

12 โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านน่าอยู่ เพ่ือป้องกันแมลงวันและยุงลาย จ านวน 1 กิจกรรม 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละท่ีประชาชน ไม่น าพาเช้ือโรคต่างๆ ส านัก
ปลอดยุงลาย ขยายพันธ์ุ พึงพอใจ สู่คนและโรคไข้เลือดออก ปลัด

ไม่ระบาด

13 รณรงค์การท าปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน จ านวน10หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ชุมชนปลอดขยะ ส านัก
เพ่ือลดปริมาณขยะ   ม.1 - 10 พึงพอใจ ปลัด

14 โครงการอุดหนุนส าหรับโครงการพระราช เพ่ือสนองการด าเนินงานตาม จัดกิจกรรม/โครง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสุขภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านัก
ด าริด้านสาธารณสุข แนวทางโครงการพระราชด าริ การด้านสาธารณสุข ดีเพ่ิมข้ึน จ านวน ท่ีดีข้ึน ปลัด

ด้านสาธารณสุข ผู้ป่วยลดลง

15 โครงการร่วมกิจกรรมวันโรคเอดส์โลก เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมในวันเอดส์โลกผู้พิการในเขต 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้พิการที ท าให้ผู้ดูแลรู้จักสิทธิ ส านักงาน

* ประจ าปี ต าบลดงมอน เข้าร่วมกิจกรรม สวัสดิการของผู้พิการ ปลัด

16 โครงการอบรม รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือให้ความรู้ด้านการบริหาร จ านวน1 รุ่นๆละ 20,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนสมาชิก ชุมชนมีความสะอาด ส านักงาน
ในชุมชน การจัดการขยะและเพ่ิมจ านวน 100 คน กองทุนขยะเพ่ิม และได้รับสวัสดิการจาก ปลัด

สมาชิก ข้ึนร้อยละ 10 กองทุนขยะ

รวม จ ำนวน  16 โครงกำร - - 321,000    521,000   521,000    521,000   - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่96



    5.4 แผนงำน เคหะและชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ก่อสร้างเตาเผาขยะ เทศบาลต าบล เพ่ือก าจัดขยะท่ีเป็นอันตรายท่ี จ านวน 1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีเตาเผาก าจัดขยะท่ีถูกวิธี กองช่าง
ดงมอน ต้องการใช้ความร้อนท าลาย พึงพอใจ

2 โครงการจัดซ้ือถังคัดแยกขยะ เพ่ือมีสถานท่ีท้ิงขยะในชุมชน จ านวน 10 หมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีประชาชน จ านวนการท้ิงชยะใน ส านักปลัด
ในชุมชนต้นแบบ (100 ถัง) พึงพอใจ ชุมชนลดลง

รวม จ ำนวน  2 โครงกำร - - 3,100,000    3,100,000   3,100,000    3,100,000   - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่97



    5.5 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้มีกิจกรรมร่วมกันจ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน กลุ่มสตรีได้จัดกิจกรรม ส านัก
ในวันส าคัญ พึงพอใจ ร่วมกัน ปลัด

2 โครงการสนับสนุนโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุง เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ชุมชนมีความเป็นระเบียบ ส านัก
สุข ABC ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน ของชุมชน พึงพอใจ เรียบร้อย ปลัด

3 การจัดงานวันท้องถ่ินไทย  เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ทราบถึงความส าคัญของ ส านัก
ตระหนักถึงความส าคัญของการ พึงพอใจ การปกครองส่วนท้องถ่ิน ปลัด
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

4 โครงการท้องถ่ินท้องท่ีสามัคคีร่วมใจปกป้อง เพ่ือท่ีผู้น าท้องถ่ินและผู้น าท้องท่ี จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน ผู้น าท้องท่ี,ท้องถ่ินมีความ ส านัก
สถาบันส าคัญของชาติ ร่วมใจปกป้องสถาบันของชาติ พึงพอใจ รักความสามัคคีปกป้องชาติปลัด

5 โครงการต้ังจุดตรวจอ านวยความสะดวก เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้เดิน จ านวน 4กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีจ านวน ประชาชนได้รับความ ส านัก
ในเทศกาลส าคัญ   ทางสัญจรไปมาในพ้ืนท่ี อุบัติเหตุลดลง สะดวกในการเดินทางไปมาปลัด

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ชุมชนตระหนักถึงพิษภัยจากจ านวน 4กิจกรรม 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละท่ีคนติด ชุมชนปลอดจาก ส านัก
และกิจกรรมบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด ยาเสพติด ยาเสพติดลดลง ยาเสพติด ปลัด

7 โครงการร่วมเดินรณรงค์ป้องกัน วันต่อต้าน เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ จ านวน 4กิจกรรม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีคนติด เยาวชนพ้นจากภัย ส านัก
ยาเสพติดโลก ป้องกันยาเสพติด ยาเสพติดลดลง ยาเสพติด ปลัด

8 สนับสนุนและจัดซ้ือธงชาติ หมู่ท่ี 1 - 10 เพ่ือแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ จ านวน15หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ส านัก
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ พึงพอใจ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ปลัด

9 จัดท าศูนย์ฐานข้อมูลหมู่บ้าน  หมู่ท่ี  1-10  เพ่ือเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์ จ านวน15หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีข้อมูลในการท า ส านัก
ในงานต่าง ๆ พึงพอใจ ประโยชน์ต่างๆ ปลัด

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่98



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

10 จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี จ านวน 1 คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านัก
ป่วยฉุกเฉิน พึงพอใจ ช่วยเหลือ ปลัด

11 จัดซ้ือรถเก็บขยะ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ จ านวน 1 คัน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000ร้อยละของประชาชน เพ่ือสนับสนุนการ ส านักงาน
เจ้าหน้าท่ีในการรักษาความสะอาด พึงพอใจ ปฏิบัติงาน ปลัด

12 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและจัดท า จ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้เรียนรู้การจัด ส านัก
จัดท าแผนพัฒนา แผนพัฒนาสามปี พึงพอใจ เวทีประชาคมและแผน ปลัด

13 สนับสนุนศูนย์ยุติธรรมต าบลดงมอน เพ่ือส่งเสริมความยุติธรรมและสร้าง จ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนอยู่อย่างสงบ ส านัก
( ศูนย์น าร่อง) ความสงบสุขแก่ประชาชน พึงพอใจ สุขและยุติธรรม ปลัด

14 โครงการขับเคล่ือนโครงการแม่บ้าน ติดต้ังถังขยะอนทรีย์/ขยะเปียก ส านักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของ การแพร่ระบาดของโรค ส านัก
มหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยก โรงเรียน หน่วยงานท่ีเข้า ระบบทางเดินอาหารลด ปลัด
ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ร่วมโครงการ ลง

15 โครงการส ารวจการออกโฉนดและนส.3ก เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนมี จ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีโอกาส ส านัก
ในเขตต าบลดงมอน ความม่ันคงในการถือครองท่ีดิน พึงพอใจ ได้ถือครองท่ีดิน ปลัด

16 โครงการรณรงค์ชุมชน ลด ละเลิกอบายมุข เพ่ือป้องกันปัญหาครอบครัว จ านวน 4กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ของ ชุมชนปลอดอบายมุข ส านัก
สังคม ชุมชนท่ีเข้าร่วม ปลัด

17 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและจัดท า จ านวน 4กิจกรรม 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละท่ีประชาชน ได้รับทราบปัญหาและ ส านัก
ต าบลดงมอน แผนชุมชน พึงพอใจ ความต้องการของชุมชน ปลัด

18 โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน จ านวน 4กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน หมู่บ้านมีความสะอาด ส านัก
ท าความสะอาดหมู่บ้าน การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของตนเอง พึงพอใจ และได้ร่วมกิจกรรม ปลัด

2,615,000 2,615,000 2,615,000 2,615,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่99



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

19 จัดต้ังกองทุนธนาคารขยะประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการฝึกให้ประชาชนได้รู้จัก จ านวน 4กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนในชุมชนรู้จักคัด ส านัก
ม.1-10 วิธีการคัดแยกขยะและสร้างรายได้ พึงพอใจ แยกขยะและสร้างรายได้ ปลัด

20 จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน- เพ่ือแสดงความจงรักภักดี และ จ านวน 4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนได้แสดง ส านัก
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีส่วนร่วมในงานเฉลิมสมเด็จ พึงพอใจ ความจงรักภักดี ปลัด

พระเทพฯ

รวม จ ำนวน  20 โครงกำร - - 4,145,000 4,145,000 4,145,000 4,145,000 - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่100



    1.6 แผนงำน กำรเกษตร
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 จัดกิจกรรมปลูกป่าในพ้ืนท่ีป่าชุมชน เพ่ือปลูกต้นไม้ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ป่าชุมชนในพ้ืนท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน ลดภาวะโลกร้อนและ ส านัก
หรือท่ีสาธารณะ ให้กับป่าชุมชน ป่าเส่ือมโทรมฯ ต าบลดงมอน ร้อยละ 10 /ปี สร้างพ้ืนท่ีป่าเพ่ิมข้ึน ปลัด

2 โครงการท้องถ่ินไทยรวมใจภักด์ิ รักพ้ืนท่ี เพ่ืออปท.มีส่วนร่วมในการแก้ จ านวน4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ลดภาวะโลกร้อนและ ส านัก
สีเขียวฯ ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างเมือง พึงพอใจ สร้างเมืองน่าอยู่ ปลัด

น่าอยู่สวยงาม

3 รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาหน้าดิน เพ่ือป้องกันน้ ากัดเซาะหน้าดิน จ านวน4กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส านัก
ม.1-10 และเพ่ิมความสมบูรณ์ในดิน พึงพอใจ และไม่น้ าไม่กัดเซาะหน้าดินปลัด

4 สนับสนุนกลุ่มการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ย จ านวน 1 กลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละท่ีประชาชน กลุ่มเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทร๊ย์ ส านัก
เทศบาลต าบลดงมอน อินทรีย์ในการท าการเกษตร พึงพอใจ ท าการเกษตร ปลัด

5 โครงการสวนสมุนไพร เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและรวบรวม จ านวน3 กิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละท่ีประชาชน เป็นแหล่งศึกษาและรวบรวมส านัก
สมุนไพรนานาชนิด พึงพอใจ สมุนไพรนานาชนิด ปลัด

6 โครงการส่งเสริมการใช้น้ าส้มควันไม้จาก เพ่ือส่งเสริมและสร้างทางเลือกใน จ านวน3 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านัก
การเผาถ่านส าหรับแปลงเกษตรปลอดภัย การผลิต พึงพอใจ ปลัด

7 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถ่ัว เพ่ือบ ารุงดินและเพ่ิมรายได้ จ านวน3กิจกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละท่ีประชาชน เกษตรกรรู้ประโยชน์ของ ส านัก
ให้เกษตรกร พึงพอใจ การปลูกถ่ัว ปลัด

8 โครงการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโน เพ่ือสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดข้อมูล จ านวน4กิจกรรม 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละท่ีประชาชน มีศูนย์บริการข้อมูลทาง ส านัก
โลยีการเกษตรต าบลดงมอน เพ่ือทางการเกษตรกับประชาชน พึงพอใจ เกษตรแก่ประชาชน ปลัด

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่101



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

10 โครงการรณรงค์ลดการเผาตอซังพืช เพ่ือลดปัญหากลุ่มควันและ พ้ืนท่ีเกษตร 10 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน ประชาชนลดรายจ่าย ส านัก
ปลูกปอเทืองในไร่นา เพ่ิมจุลินทรีย์ในดิน หมู่บ้าน เข้าร่วม มีรายได้เพ่ิมในการเกษตร ปลัด

11 โครงการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท่ีมี เพ่ือปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ จ านวน 3กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส านัก
ประสิทธิภาพ (EM) พึงพอใจ ปลัด

12 โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีท าการ เพ่ือปรับสภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ จ านวน4กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละท่ีประชาชน ดินและส่ิงมีชีวิตในล าห้วย ส านัก
เกษตรคืนชีวิตให้ล าห้วย และรักษาระบบนิเวศให้ล าห้วยหลวง พึงพอใจ หลวงมีความอุดมสมบูรณ์ ปลัด

13 โครงการส่งเสริมการป่ันจักรยานลดภาวะ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จ านวน4กิจกรรม 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนรู้วิธีลดค่าใช้จ่าย ส านัก
โลกร้อน ไฟฟ้า น้ ามัน พึงพอใจ ด้านพลังงานไฟฟ้า น้ ามัน ปลัด

14 โครงการก่อสร้างบ่อพัก บ าบัดน้ าเสียใน เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในชุมชนก่อน พ้ืนท่ี 10 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 มีบ่อบัดน้ าเสีย น้ าในธรรมชาติมีความ ส านัก
ชุมชน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ ครบ 10 หมู่บ้าน อุดมสมบูรณ์ ปลัด

รวม จ ำนวน  14 โครงกำร - - 464,561    464,562   464,563    464,564   - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่102



ยุทธศำสตร์ท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขัดความสามารถในการแข่งขันด้วย
    เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเป็นสากล

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร
    ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการ
    เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์ท่ี 4  การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
   ประเพณีท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 6  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 1  ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศำสตร์ท่ี 2  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ด้ำนกำรท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคมและคุณภำพชีวิต

หนา้ที ่103
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5.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร

     1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล

1.1 ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 29

 1.2 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)  ความสอดคล้อง (Relevance)  ความเพียงพอ (Adequacy)  

ความก้าวหน้า  (Progress )  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness)  ผลลัพธ์และผลิต (Outcome 

and  Output)  กาประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaloation) เป็นต้น

1.3 ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและปริมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมของท้องถ่ิน     ท้ังในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  ต าบล  และอาจรวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย  เพราะว่าหมู่บ้าน/

ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับส่ิงแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมาก

กว่าระบบปิดในปัจจุบัน

     2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล  วิธีการติดตามและประเมินผล  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์ ซ่ึงจะต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์

ประกอบท่ีส าคัญอย่างน้อย 2 ประการ ดังน้ี

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประชาชนในท้องถ่ิน  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในท้องถ่ินน้ันๆ

2) เคร่ืองมือ อันได้แก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการท่ีจะด าเนินการติดตามและประเมินผล ขะต้องศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ

ยุทธศาสตร์โครงการ ซ่ึงเป้นการดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   การออกแบบเพ่ือการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนามีเป้า

หมายเพ่ือ มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น

2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา โดยการส ารวจเป็นการ

รวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีรผู้จัดท าไว้แล้ว

ส่วนท่ี  5
กำรติดตำมและประเมินผล



3. ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล

3.1 การทดสอบการการวัด  วิธีการน้ีจะท าการทดสอบและวัดผลเพ่ือดูระดับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบ

ทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด 

3.2 การสัมภาษณ์   อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องก าหนด

แนวทางการสัมภาษณ์ด้วย  โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือ

ก่ึงทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คล้ายกับการพูดสนทนา ไม่มีพิธีรีตรอง ไม่เคร่งครัด

3.3 การสังเกต ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรข้ึนกับการพัฒนาท้องถ่ิน  ต้องมีการบันทึกการสังเกต

 แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ

บุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกัน

2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม   หรือการสังเกตโดยตรง  เป็นการสังเกต  บันทึกลักษณะทางกายภาพ 

โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนน้ันๆ

3.4 การส ารวจ การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ  ความต้องการของ

ยุทธศาสตร์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางทางส ารวจ

3.5 เอกสารการิดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้เอกสาร  ซ่ึงเป็นเอกสารท่ี

เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์  มีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องใช้เอกสาร  ซ่ึงเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและ

ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

5.2 สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวม

Kaplan & Norton 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ โดยการใช้

แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 



 Method 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้

(Key  Performance  Indicators  : KPIs) ผลกระทบ (Impact)

5.3  ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต

5.3.1

5.3.2

(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) 

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

ผลกระทบน าไปสู่อนาคต

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 











ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)  ความสอดคล้อง (Relevance)  ความเพียงพอ (Adequacy)  

ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและปริมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้องวิเคราะห์สภาพ

ชุมชน/ต าบล/องค์กร/หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันกับส่ิงแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นท้ังระบบเปิดมาก



การสัมภาษณ์   อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ โดยการใช้

แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 

(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 

(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 

(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 



(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 

(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ

(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ท้ังน้ีต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) 

(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  วัดผลน้ันได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

ผลกระทบน าไปสู่อนาคต

(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 





  







ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ประตูกำรค้ำเช่ือมโยงอำเชียน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้ำนเสริมสร้ำงท้องถ่ินน่ำอยู่
1. ยุทธศำสตร์  ด้ำนพัฒนำชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
    2.1 แผนงำน เคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายลานอ้อย- เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ถนนลาดยาง 3,000,000      3,000,000    3,000,000    3,000,000    ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ตาดโตน หมู่ 2 กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย
ยาว 3,000 เมตร

2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโชคชัย เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ถนนลาดยาง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ม.10 - ลานอ้อย ม.2 กว้าง 5 เมตร พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

ยาว 2,000 เมตร

3      ก่อสร้างฝายเก็บน้ าล าห้วยพังคอง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ปริมาณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

*  ม.2 3,500 ลบ.ม. พึงพอใจ ฤดูแล้ง  
4      ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมข้ามล าห้วย เพ่ือกักน้ า ระบายน้ าและ จ านวน 10 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

* ต่างๆในพ้ืนท่ีต าบลดงมอน ประชาชนสัญจรไปมาได้ พึงพอใจ มาได้

17,400,000       17,400,000     17,400,000     17,400,000     

แบบ ผ 03
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่116



เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านห้วย เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก ผิวจราจรก. 5 ม. 10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ยาง - บ้านหนองไผ่ ต.ผ่ึงแดด ระยะทาง 3,000 ม. พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

6 ขุดลอกล าห้วยสามแก่น ม.4 พ้ืนท่ีติด เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ จ านวน 1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

* ฝายห้วยยางตอนบน พร้อมลงท่อ เพาะปลูกการเกษตร พึงพอใจ การเกษตร

60x 100
7      ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง  เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ ขนาดตามแบบมาตรฐาน 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการกองช่าง

* ตอนล่าง ม.9 เพาะปลูกการเกษตร ของกรมชลประทาน พึงพอใจ เพาะปลูกการเกษตร

8      ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยยาง เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ ขนาดตามแบบมาตรฐาน 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละของประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการกองช่าง
* ตอนบน หมู่ 3 เพาะปลูกการเกษตร ของกรมชลประทาน พึงพอใจ เพาะปลูกการเกษตร

9      โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล เพ่ือให้มีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  จ านวน  10  แห่ง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการกองช่าง
* เพ่ือการเกษตร ม.1-10 พึงพอใจ เพาะปลูกการเกษตร

10    โครงการขุดลอกล าห้วยต่างๆ เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ตามแบบมาตรฐานของ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ กองช่าง
* พ้ืนท่ี ม.1-10 และป้องกันน้ าท่วม กรมทรัพยากรน้ า พึงพอใจ เพาะปลูกการเกษตร

1 แห่ง 
11    ก่อสร้างคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วย เพ่ือส่งน้ าในการท าเกษตร ขนาดมาตรฐานตามแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ กองช่าง
* ไฟฟ้าห้วยไร่ 2(เข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร) ในฤดูกาลท่ีขาดแคลนน้ า กรมชลประทาน พึงพอใจ เพาะปลูกการเกษตร

 ม.9,3,4

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,800,000

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
12    ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้เพ่ือการ ปริมาณ 15,000 ลบ.ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง
* เพาะปลูกทางการเกษตร พึงพอใจ การเกษตร

13 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก สะพานคอนกรีตเสิรม 2,000,000      2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ข้ามห้วยยาง ช่วงระหว่าง ม.5 เหล็ก พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

บ้านเหล่าแขม - ม.7 บ้านห้วยยาง
14 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก สะพานคอนกรีตเสิรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ข้ามห้วยยาง ช่วงระหว่าง ม.8 เหล็ก พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

บ้านนาดี - บ้านนาค า ต.ผ่ึงแดด
15 ก่อสร้างก าแพงป้องกันตล่ิงพัง เพ่ือสร้างแนวป้องกันน้ า แนวกันตล่ิง ตามแบบ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน พ้ืนท่ีโรงเรียนไม่เสีย กองช่าง

* บริเวณโรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ กัดเซาะพ้ืนท่ีโรงเรียน ท่ีช่างส ารวจประมาณ พึงพอใจ หายเด็กมีความปลอด

การ ภัยมากย่ิงข้ึน

รวม จ ำนวน 15 โครงกำร - - 47,700,000 47,700,000 47,700,000 47,700,000 - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ประตูกำรค้ำเช่ือมโยงอำเชียน
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 ด้ำนเสริมสร้ำงท้องถ่ินน่ำอยู่
2. ยุทธศำสตร์  ด้ำนเสริมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
    2.1 แผนงำน เคหะและชุมชน

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก สะพานคอนกรีตเสิรม 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ข้ามห้วยยาง ช่วงระหว่าง ม.5 เหล็ก พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

บ้านเหล่าแขม - ม.7 บ้านห้วยยาง
2 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก สะพานคอนกรีตเสิรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง

* ข้ามห้วยยาง ช่วงระหว่าง ม.8 เหล็ก พึงพอใจ สะดวกและปลอดภัย

บ้านนาดี - บ้านนาค า ต.ผ่ึงแดด
3      ซ่อมแซมฝายน้ าล้นห้วยยาง ม.1 เพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ปริมาณ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน เก็บกักน้ าไว้ใช้ใน กองช่าง

* บ้านดงมอน 3,500 ลบ.ม. พึงพอใจ ฤดูแล้ง  

แบบ ผ 05
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
4      ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วยพังคอง เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก สะพานคอนกรีตเสิรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนสัญจรไป กองช่าง

*  ม.2 บ้านดอนสวรรค์ เหล็ก พึงพอใจ มาได้
5      ก่อสร้างสถานีและคลองส่งน้ าเพ่ือการ เพ่ือส่งน้ าในการท าการ ขนาดมาตรฐานตาม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

* เกษตรระบบท่อ ห้วยไร่ 2 เกษตรในฤดูกาลท่ีขาด แบบกรมชลประทาน พึงพอใจ การเกษตร

แคลนน้ า
6 ก่อสร้างฝายน้ าล้นเพ่ือกักน้ าล าห้วย เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าท าการ ล าห้วยกว้าง 15 ม. 15,700,000 15,700,000 15,700,000 15,700,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

ต่างๆในพ้ืนท่ีต าบลดงมอน เกษตรในทุกฤดูกาล ตามแบบมาตรฐาน พึงพอใจ การเกษตร
7      ก่อสร้างน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือส่งน้ าในการท าการ ขนาดมาตรฐานตาม 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละท่ีประชาชน ประชาชนมีน้ าใช้เพ่ือ กองช่าง

* ระบบท่อ หมู่ท่ี 1-10 เกษตรในฤดูกาลท่ีขาด แบบกรมทรัพยากร พึงพอใจ การเกษตร

แคลนน้ า น้ าบาดาล

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร 1,910,000 1,910,000 1,910,000 1,910,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

นาน้อย - หินอ่าง พ้ืนท่ีหมู่ 4 บ้านดอนส้มโฮงผลผลิตทางการเกษตร ยาว 700 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 700 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 8,200,000 8,200,000 8,200,000 8,200,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายทางนาขอนโกบ - นาหนองหว้า ผลผลิตทางการเกษตร ยาว 3,000 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 3,000 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน หนา 0.15 เมตร ปลอดภัย

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 7,240,000 7,240,000 7,240,000 7,240,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายทางนาดี - นากกเต่ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 2,650 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว2,650 เมตร ปลอดภัย

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายดอนสวรรค์ - นากกเต่ ผลผลิตทางการเกษตร หนา  0.15 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 1,190 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว 1,190 เมตร

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาดกว้าง 5 เมตร 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายห้วยข้ีเหล็ก พ้ืนท่ีหมู่ 3 บ้านสงเปือยเหนือความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 1,300 เมตร) ยาว 1,300 เมตร ปลอดภัย

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 9,300,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

บ้านไร่ - ภูถ้ าปล่อง พ้ืนท่ีหมู่ 9 บ้านไร่ ผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 3,400 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว 3,400 เมตร ปลอดภัย

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้เป็นถนนขนส่ง ขนาดกว้าง 5 เมตร 6,830,000 6,830,000 6,830,000 6,830,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

สายทางนาหนองหิน หมู่ท่ี 4 บ้านดอนส้มโฮงผลผลิตทางการเกษตร หนา 0.15 เมตร 100/4ปี สะดวก รวดเร็ว

 (ระยะทางรวม 2,500 เมตร) เล่ียงทางหลวงแผ่นดิน ยาว 2,500 เมตร ปลอดภัย

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 ม. 8,049,000 8,049,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

เพ่ือการเกษตร สายจอมมณีเหนือ - ห้วยโป่ง ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 100 ภายใน4ปี สะดวก รวดเร็ว

 ภูทอก - ห้วยยาง (ระยะทาง 3,400 เมตร) ยาว 850 เมตร/ปี

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การสัญจรไปมามี ขนาด กว้าง 5 ม. 7,143,000 7,143,000 ถนนเสร็จร้อยละ ประชาชนคมนาคม กองช่าง

เพ่ือการเกษตร สายเหล่าแขม - นากกเต่ ความสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. 100 ภายใน 4 ปี สะดวก รวดเร็ว

(ระยะทางรวม 2,200 เมตร) ยาว 550 เมตร/ปี
รวม จ ำนวน 16 โครงกำร - - 71,980,000 71,980,000 87,172,000 87,172,000 - -
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ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 กำรพัฒนำคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ด้ำนเสริมสร้ำงกำรศึกษำดีมีมำตรฐำน
4.ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรศึกษำ กีฬำ อนุรักษ์ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
    4.1 แผนงำน กำรศึกษำ

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจการ  เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 2 คร้ัง/ปี  -  -  -  - ประชาชน มีฐานข้อมูลเพ่ือสะท้อน ส านักปลัด

** บริการประชาชน ของประชาชนท่ีมีต่อองค์กร มีความพึงพอใจ ในการบริการและแก้ไข

ร้อยละ 80 ปัญหาต่อไป

2 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ทุกกิจกรรม/โครง - - - - ร้อยละของ การบริหารงานจัดซ้ือ กองคลัง
ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง ด้านการจัดซ้ือ-จัดจ้าง การ ประชาชน จัดจ้างมีความโปร่งใส

** ให้ประชาชนทราบอย่างเปิด มีความพึงพอใจ

เผย

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

แบบ ผ. 06
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
ส ำหรับ  โครงกำรท่ีด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ

เทศบำลต ำบลดงมอน
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

3 โครงการประกวดค าขวัญต่อต้าน  เพ่ือส่งเสริม สร้างเครือข่าย ปีละ 1 คร้ัง  -  -  -  - ร้อยละของ ชุมชน หมู่บ้านและ กองการ
การทุจริต ในการต้านการทุจริตทุกภาค ผู้ท่ีส่งค าขวัญ ประชาชนตระหนัก มี ศึกษา

** ส่วน เข้าประกวด ส่วนร่วมในการต้านทุจริต

เพ่ิมข้ึน มีความโปร่งใส

4 โครงการยกย่องส่งเสริมบุคคลท าดี เพ่ือยกย่องบุคคท่ีท าดีแก่ จ านวน 10 หมู่  -  -  -  - บุคคลท าดีแก่ สังคมมีความสงบสุข กองการ

** เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน สังคม สังคมเพ่ิมข้ึน มีความโปร่งใส ศึกษา

5 โครงการประกาศเจตจ านงต่อต้าน  เพ่ือประกาศเจตจ านงในการ จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  -  -  - ร้อยละของ เป็นองค์กรท่ีมีความ กองการ
การทุจริตของผู้บริหาร บริหารงานอย่างสุจริต และต่อ เร่ืองร้องเรียน โปร่งใส บริหารงานตาม ศึกษา

** ต้านการทุจริต การทุจริตเป็น หลักธรรมาภิบาล

ศูนย์

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคำดว่ำ  หน่วยงำน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

ของโครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก

6 โครงการเข้าวัดทุกวันพระ  เพ่ือรับศีลและปฏิบัติบัติธรรม คณะผู้บริหาร  -  -  -  - ร้อยละ 80 การบริหารงานมีความ กองการ
 -โครงการเข้าพุทธบุตร สมาชิกสภา, เข้าร่วมกิจกรรม โปร่งใส มีคุณธรรม ศึกษา

** พนักงาน , จริยธรรม

ข้าราชการ

7 โครงการบ๊ิกคลีนน่ิงเดย์ เพ่ือร่วมกันท าความสะอาด วัด ,โรงเรียน,ถนน  -  -  -  - ร้อยละความพึง ต าบลดงมอนมีส่ิง ส านักปลัด

ชุมชน ท่ีสาธารณะต่างๆ บ่อน้ าห้วยค าเฒ่า พอใจของ แวดล้อมท่ีดี

ชาชน

รวม จ ำนวน  7 โครงกำร - -  -  -  -  - - - -

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่125



แบบ ผ.08

เป้ำหมำย หน่วยงำน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือต่างๆให้ จ านวน 24 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด

พร้อมใช้ส าหรับหน่วยงาน

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 24 คร้ัง 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักงานปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 กิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
สะดวกต่อการท างาน

210,000 210,000 210,000 210,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบำลต ำบลดงมอน

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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เป้ำหมำย หน่วยงำน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
8 สังคมสงเคราะห์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือในการปฏิบัติ จ านวน 4 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง
หน้าท่ี

10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง
(เคร่ืองเจาะถนนเพ่ือ
ทดสอบมาตรฐาน)

11 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
สะดวกต่อการท างาน

12 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

13 สร้างความเข้มแข็งให้ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด
ชุมชน

14 สร้างความเข้มแข็งให้ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด
ชุมชน

15 สร้างความเข้มแข็งให้ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด
ชุมชน

180,000 180,000 180,000 180,000

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

หนา้ที ่127



เป้ำหมำย หน่วยงำน

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) หลัก
16 การศาสนา วัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

และนันทนาการ สะดวกต่อการท างาน

17 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด

18 การเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เคร่ือง 40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักงานปลัด
(เคร่ืองพ่นหมอกควันแบบ

ติดต้ังรถ)
19 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จ านวน 4 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง

สะดวกต่อการท างาน

20 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 4 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

490,000    490,000    490,000    490,000    -รวม  20  โครงกำร

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนเสริมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000

รวม 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 1 1,500,000 4 6,000,000
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต
   2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000
   2.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 2 35,000 2 35,000 2 35,000 2 35,000 8 140,000
   2.4 แผนงาน การเกษตร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   2.5 แผนงาน  งบกลาง  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 3 75,000 3 75,000 3 75,000 3 75,000 12 300,000
5. ยุทธศำสตร์ ด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ส่ิงแวดล้อมและด้ำนสำธำรณสุข
   5.1 แผนงาน ด้านบริหารงานท่ัวไป  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   5.2 แผนงาน ด้านสาธารณสุข 1 20000 1 20000 1 20000 1 20000 4 80000
   5.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000

ส ำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  องค์กรประชำชน
ปี 2564 รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แบบ ผ. 07
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
1. ยุทธศำสตร์  ด้ำนพัฒนำชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่
   1.1 แผนงาน ด้านการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   1.3 แผนงาน เคหะและชุมชน 15 1,500,000 15 1,500,000 15 1,500,000 15 1,500,000 60 6,000,000

รวม 15 1,500,000 15 1,500,000 15 1,500,000 15 1,500,000 60 6,000,000

1

รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แบบ ผ. 07

หนา้ที ่130



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนเสริมสร้ำงชุมชนท้องถ่ินน่ำอยู่

   1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 14 71,980,000 14 71,980,000 16 87,172,000 16 87,172,000 60 22,760,000

   1.3 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   1.4 แผนงาน อุตสาหกรรมการโยธา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   1.5 แผนงาน การเกษตร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
   1.6 แผนงาน การพาณิชย์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รวม 14 71,980,000 14 71,980,000 16 87,172,000 16 87,172,000 60 22,760,000

ส ำหรับ  ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แบบ ผ. 07

หนา้ที ่131
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ส ำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  องค์กรประชำชน

หนา้ที ่132



      แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)

ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมปี ๒๕๖๒ (คร้ังท่ี ๑ )

            เทศบำลต ำบลดงมอน

           อ ำเภอเมือง             จังหวัดมุกดำหำร


