แบบ ผ.01

- ๘๖ รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและปกครอง
(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ได้รับความรู้และ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้เป็นไป
อย่างถูกต้องเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

สานักปลัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.
และบุคลากรในอบต.

300,000.(อบต.)

300,000.(อบต. )

300,000.(อบต. )

300,000.(อบต.)

ผู้เข้าอบรม
จานวน 60 คน

1.1.2 สนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ทั้งผู้บริหาร สมาชิก อบต.และข้าราชการพนักงาน
หน้าที่ของบุคลากรฝ่าย ต่าง ๆ
ลูกจ้างของ อบต.เพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหาร สมาชิกอบต.
และบุคลากรในอบต.

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

1.1.3 โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนในสานักงาน
-จัดซื้อเครื่องขยายเสียง/ไมโครโฟน
-จัดซื้อ/จัดหา/เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องโทรสาร
-จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ/
ม่าน/มู่ล/ี่ ฉากกั้นห้อง
-จัดซื้อตู้ใส่เอกสาร/โต๊ะขาว/เก้าอี้/โทรโข่ง
-จัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ
1.1.4 โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน/สนับสนุนการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายกาหนดให้มีการเลือกตั้ง

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทุก
ส่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวน 5 ส่วนใน
สานักปลัด ,คลัง ,โยธา,
สาธารณสุข,ศึกษา

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

วัสดุอุปกรณ์
เพียงพอ

มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

สานักปลัด

เพื่อให้ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือได้รับความรู้ด้าน
ประชาธิปไตยและอื่นๆ

ตาบล
ดอนมะเกลือ

120,000.(อบต.)

120,000.(อบต.)

120,000.(อบต.)

120,000.(อบต.)

ประชาชนมี
ความเป็น
ประชาธิปไตย

ประชาชนได้รับความรู้
ด้านประชาธิปไตย

สานักปลัด

1.1.5 สนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท.และศูนย์อื่นๆ

เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
ทันท่วงที

อาเภออู่ทอง

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

อาเภออู่ทอง

ประชาชนได้รับข่าวสาร

สานักปลัด

1.1.1 โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรและอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล และผู้นาชุมชน

เพื่ออบรมให้ความรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรใน
องค์กร

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๘๗ –

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและปกครอง
(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
โครงการ

วัตถุประสงค์

1.1.6 โครงการฝึกอบรม/กฎหมายเบื้องต้น/การป้องกัน
การทุจริต /การป้องกันการคอรัปชั่น /การสร้างความ
โปร่งใสในการทางาน /อบรมระเบียบๆต่างๆ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน /การป้องกันการ
ทุจริต /การคอรัปชั่น /การสร้าง
ความโปร่งใสในการทางาน

1.1.7 โครงการอบต.เคลื่อนที่ /โครงการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บริการประชาชน /โครงการนายกพบประชาชน

-เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผล
การดาเนินงานการให้บริการ
ต่างๆ ของอบต.ให้กับประชาชน
ได้รับทราบ
เพื่อให้ประชาชนได้มีความสานึก
ในธรรมะ และมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม

1.1.8 โครงการอบรมธรรมะ /กิจกรรมธรรมะ /เด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ ประชาชนทั่วไป /อบรมคุณธรรม
จริยธรรม
1.1.9 โครงการอบรม /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ
พระราชดาริฯ

เพื่อให้ประชาชน ผู้นาชุมชน
เยาวชน และ พนักงาน
ข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
โครงการต่างๆ

2561
(บาท)
50,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000.50,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
50,000.(อบต.)

จานวน 12
หมู่บ้าน

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

เด็ก,สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ
ประชาชนทั่วไป

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

ผู้นาชุมชน
พนักงาน
ข้าราชการ และ
ประชาชน
เยาวชน

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนทั่วไป/
พนักงาน
ข้าราชการ
/ผู้นาชุมชน/
สมาชิก อบต.
และคณะบริหาร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าอบรม
ไม่น้อยกว่า
20 คน

ผู้เข้าร่วมรับการอบรมมี
ความรู้ในด้านกฎหมาย
เบื้องต้นและสามารถนาไป
ปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้
และเกิดความโปร่งใสในการ
ทางาน

สานักปลัด

100,000.(อบต.)

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
40 คน

ประชาชนได้รับการบริการ
จากหน่วยงาน

สานักปลัด

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

จานวน 40 คน

ประชาชนมีจิตสานึกและมี
ส่วนร่วมในธรรมะ

สานักปลัด

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

จานวน 40 คน

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ใน
โครงการพระราชดาริ

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๘๘รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและปกครอง
(1.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
400,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
400,000.400,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
400,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เก็บภาษีได้ตาม
เป้าหมาย

มีความสะดวกในการ
ตรวจสอบและมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น

กองคลัง

100,000.(อบต.)

จานวน
2 โครงการ
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

ผู้มีหน้าที่ชาระภาษีมีความ
เข้าใจในการชาระภาษีเพิ่ม
มากขึ้น

กองคลัง

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

ผู้สูงอายุและผู้
พิการในตาบล

ผู้สูงอายุและผู้พิการเห็น
ความสาคัญในการเข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

จานวน
12 หมู่

ประชาชนได้รับข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

จานวน
1 คัน

ติดต่อราชการได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว

สานักปลัด

โครงการ

วัตถุประสงค์

1.1.10 โครงการจัดทาหรือปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน/ในระบบ
สารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของ
อบต.ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น

จานวน 12 หมู่บ้าน

1.1.11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ (อบต.เคลื่อนที่ ) /จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ การชาระภาษี /ชาระภาษี
ผ่านธนาคาร

เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้ชาระ
ภาษี

จานวน 12 หมู่บ้าน

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

1.1.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ /
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ /วัน
ผู้สูงอายุ /วันครอบครัว

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้
พิการ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ประชาชนในตาบล
ดอนมะเกลือ

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

1.1.13 โครงการติดตั้ง/ ซ่อมแซม/ ปรับปรุง
อินเตอร์เน็ต เทคโนโลยี การสื่อสาร การ
จัดทาเว็ปไซต์และการดูแลระบบ พร้อมทั้ง
การประชาสัมพันธ์ของอบต.ผู้นาชุมชน

เพื่อให้มีการรับข่าวสารที่ทันสมัยและ
ทันท่วงที

ประชาชน
ตาบลดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)

1.1.14 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อใช้ในการติดต่อราชการทั้งภายใน
และภายนอกตาบล

ใช้ในการติดต่อราชการ

1,000,000.(อบต.)

แบบ ผ.01

-๘๙รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1,2
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
(2.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบลดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
100,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000.- 100,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
100,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.1.1 โครงการสนับสนุน /ส่งเสริม/ฝึกอบรม/
ศึกษาดูงาน /พัฒนาอาชีพต่างๆ /ผลิตภัณฑ์ otop/
เศรษฐกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ /
/เศรษฐกิจพอเพียง /ต่อยอดโรงสีชุมชน/โครงการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ มีรายได้
เพิ่มขึ้น มีทุนหมุนเวียนในการพัฒนา
กลุ่มอาชีพและเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และด้านการ
บริหาร

จานวน 4 โครงการ กลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
และประชาชนได้รับการ
พัฒนาให้ทันเหตุการณ์
ปัจจุบันเข้าสู่อาเซี่ยน

สานักปลัด

2.1.2โครงการอบรม /ให้ความรู้/เรื่องการกาจัดขยะ
มูลฝอย /ธนาคารขยะรีไซเคิล

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะ

ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือ

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

ผู้เข้าอบรม จานวน ประชาชนมีความรู้
40 คน
เกี่ยวกับขยะมูลฝอย

สานักปลัด

2.1.3 โครงการหมู่บ้านคนดี ศรีสุพรรณ

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน

ตาบล
ดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

จานวน
12 หมู่

มีการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้าน

สานักปลัด

2.1.4 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- โครงการบูรณาการ/ฝึกอบรมเยาวชนและร่วม
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (ครูแด)
- โครงการสนับสนุนศูนย์ต่อต้านยาเสพติด อาเภอ
อู่ทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี
2.1.5 โครงการอบรมและประชุมประชาคมหมู่บ้าน
และตาบล/การจัดทาแผนชุมชน

-เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชุมชน และสนับสนุนอาเภอและ
จังหวัด

ศูนย์ฯอาเภออู่ทอง
และจังหวัด
สุพรรณบุรี

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

อ.อู่ทอง/
จ.สุพรรณบุรี

ยาเสพติดหมดไปจากพื้นที่
อาเภออู่ทองและจังหวัด
สุพรรณบุรี

สานักปลัด

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจใน
กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ตาบล
ดอนมะเกลือ

40,000.(อบต.)

40,000.(อบต.)

40,000.(อบต.)

40,000.(อบต.)

จานวน 12 หมู่

ได้รับทราบปัญหา ความ
ต้องการของประชาขน
และร่วมกันแก้ไข

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๙๐แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1,2
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลังและเศรษฐกิจของชุมชน
(2.2) แผนงานการเกษตร
โครงการ
2.2.1 โครงการปุ๋ยชีวภาพ /ปุ๋ยหมัก /ปุ๋ย
อินทรีย์/เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้จัดตั้งกลุ่มรวมทั้ง
ประชาชนเห็นความสาคัญและหัน
มาใช้ปุ๋ยที่ทาเอง

จานวน
12 หมู่บ้าน

2.2.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียน
เครื่องใช้,แหล่งเงินทุนหมุนเวียน,ขาดที่ดินทา และทีด่ ินในการเพาะปลูกพืชผล
กินทางการเกษตร,ผลกระทบจากสารเคมี
ทางการเกษตร
ทางการเกษตร/ลด ละ เลิก สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช

ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
100,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000.100,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
100,000.(อบต.)

1,000,000.-

1,000,000.-

1,000,000.-

1,000,000.-

อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกษตรกรมีปุ๋ยชีวภาพใช้ เกษตรกรมีปุ๋ยชีวภาพไว้
ทั่วถึง
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรดีขึ้น

ประชาชนมีอุปกรณ์
ที่ดินทากินและแหล่ง
เงินทุนในด้าน
การเกษตร

สานักปลัด

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๙๑แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7,2
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(3.1) แผนงานเคหะและชุมชน
2561
(บาท)
3,000,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
3,000,000.3,000,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
3,000,000.(อบต.)

ผู้พิการ/
ผู้สูงอายุ/
ประชาชน
ทั่วไป

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

จานวน
12 หมู่บ้าน
/อบต.

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

จานวน
12 หมู่
/อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนตาบลดอน
มะเกลือได้รับข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึง

ตาบล
ดอนมะเกลือ/
อปท.

300,000.(อบต.)

300,000.(อบต.)

300,000.(อบต.)

300,000.(อบต.)

สนับสนุน
อปท.

ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือ

กองช่าง

ตาบล
ดอนมะเกลือ

5,200,000.(อบต.)

5,200,000.(อบต.)

5,200,000.(อบต.)

5,200,000.(อบต.)

ถนนลาดยาง ประชาชนมีเส้นทาง
จานวน 1 สาย คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

โครงการ

วัตถุประสงค์

3.1.1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ /ปรับปรุง/ต่อเติม /
ซ่อมแซม/อาคารที่ทาการ อบต.ดอนมะเกลือ/ พร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ และจัดทาป้ายต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารและ
สานักงาน

เพื่อต่อเติมอาคารที่ทาการ อบต.
อาคารอเนกประสงค์ ดอน
มะเกลือ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการมากขึ้น

3.1.2 ก่อสร้าง/ต่อเติม /ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ที่จอดรถอบต. /ที่
จอดรถผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ห้องน้าผู้พิการ ผู้สูงอายุ และจัดทาป้าย
ต่างๆ ฯลฯ

เพื่ออานวยความสะดวกให้กับผู้
พิการและประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

3.1.3 โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/ ซ่อมแซม /เสียงตามสาย/
หอกระจายข่าว /เสียงไร้สาย ภายในตาบล
3.1.4 โครงการก่อสร้าง/จัดตั้ง /ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประจา
หมู่บ้าน/ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารผู้พิการ

3.1.5 ก่อสร้างถนน /ซ่อมแซม /ต่อเติม /ปรับปรุง /ถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการ
/แอสฟัลต์ /แคฟซีน /ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay) คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว พร้อม
ภายในตาบลดอนมะเกลือ
ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้มาติดต่อ
ราชการและ
พนักงาน
ลูกจ้างทั่วไป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อาคารที่ทาการ อบต.
ดอนมะเกลือได้รับ
การต่อเติมและมี
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากขึ้น

กองช่าง

จานวน 1 ห้อง ผู้พิการและประชาชน
พร้อมที่จอด ได้รับความสะดวกใน
รถ
การมาติดต่อราชการ

กองช่าง

อาคารอบต.
ได้รับการต่อ
เติม

แบบ ผ.01

-๙๒แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7,2
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(3.1) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

3.1.6 ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และขยายเขตประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้าประปา
หมู่บ้าน-ตาบล /จัดซื้อเครื่องกรองน้า /จัดซื้อภาชนะกัก บริโภค อุปโภคได้อย่างทั่วถึง
เก็บน้า เพื่อบริโภค-อุปโภค/จัดหาแหล่งน้าในการผลิต
ประปาและการเกษตร /วางท่อดึงน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค ภายในหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
2,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000
2,000,000

2564
(บาท)
2,000,000

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

3.1.7 ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ /ไฟฟ้ารายทาง /ขยายเขตหม้อแปลง
ไฟฟ้า หมู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11และหมู่ที่ 12
ภายในตาบลดอนมะเกลือ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

จานวน
12 หมู่บ้าน
และที่ทาการ
อบต.

600,000.-

600,000.-

600,000.-

600,000.-

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

(อบต./หน่วย
งานอื่นๆ)

3.1.8 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม /ปรับปรุง/ฝังท่อ
ระบายน้าคสล. /พร้อมบ่อพัก /ประตูปิด-เปิดน้า/ท่อน้า
ทิ้ง/ท่อ pvc และท่ออื่นๆ ภายในตาบล

เพื่อให้การไหลเวียนของน้ามี
ความสะดวก รวดเร็วขึ้น

จานวน
12 หมู่บ้าน

800,000.(อบต.)

800,000.(อบต.)

800,000.(อบต.)

800,000.(อบต.)

ตาบล
ดอนมะเกลือ

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

3.1.9 โครงการขุดลอก/ก่อสร้าง /ซ่อมแซม/ปรับปรุง/ เพื่อป้องกันน้าท่วมขังในพื้นที่
คลองชลประทาน /คลองส่งน้า/คลองน้าทิ้ง/รางระบาย การเกษตรและใช้สาหรับเป็น
น้าคสล. /บ่อต่างๆ /บึงลาดบัว(แก้มลิง) /พัฒนาแหล่งน้า แหล่งกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
พร้อมกาจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ /เสริมคัน
กั้นน้า พร้อมก่อสร้างถนนเลียบคลองป้องกันและแก้ไข
น้าท่วม/ปรับภูมิทัศน์รอบสระวัดดอนมะเกลือ พร้อมกั้น
ตลิ่งพัง /ปรับปรุง ซ่อมแซมการทรุดตัวของดิน/แนว
กาแพงกั้นถนนทรุดตัว/แหล่งกักเก็บน้า

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 1แห่ง

ประชาชนได้รับการ
อุปโภคบริโภค
น้าประปาอย่างทั่วถึง

กองช่าง

จานวน12 หมู่

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จานวน 12
หมู่

น้าสามารถระบาย
ไหลเวียนได้สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

จานวน 4 สาย มีแหล่งกักเก็บน้า และ
ไม่มีน้าท่วมขังในพื้นที่
การเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ.01

-๙๓แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(3.1) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
5,400,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,400,000.5,400,000.(อบต.)
(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ถนนคสล.
จานวน 1 สาย

ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว

กองช่าง

600,000.(อบต.)

จานวน 12 หมู่

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีตลอดสาย

กองช่าง

1,000,000

จานวน 2 แห่ง

ประชาชนได้รับประโยชน์และ
สะดวกต่อการสัญจร

กองช่าง

2564
(บาท)
5,400,000.(อบต.)

3.1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในตาบลดอนมะเกลือ
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.11,12

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว

3.1.11 ก่อสร้าง/ปรับปรุง /ซ่อมแซม /ขยาย
/ถนนดิน ลูกรัง หินคลุก และเสริมถนน
พร้อมหินคลุกบดอัด /ถมดินที่สาธารณะ/
หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ภายใน
ตาบล

เพื่อปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดีและใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก

จานวน
12 หมู่บ้าน

600,000.(อบต.)

600,000.(อบต.)

600,000.(อบต.)

3.1.12 โครงการก่อสร้างและขยายสะพาน
ข้ามคลองชลประทานภายในตาบล

เพื่อให้ประชาชนมีสะพานข้าม
คลองและการคมนาคมที่สะดวก

จานวน
12 หมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

3.1.13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.
ภายในตาบล หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
และหมู่ที่ 12

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมถนนให้มี
สภาพการใช้งานได้ดี

จานวน
12 หมู่บ้าน

1,200,000

1,200,000

1,200,000

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

1,200,000

3.1.14 จัดหาป้ายและติดตั้ง /สัญญาณไฟ
จราจร /อุปกรณ์จราจร/ไฟกระพริบจราจร/
ตามเส้นทางที่เสี่ยงและมักเกิดอุบัติเหตุ

เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และ
บริเวณแยกถนน

ตาบล
ดอนมะเกลือ

30,000.(อบต.)

30,000.(อบต.)

30,000.(อบต.)

30,000.(อบต.)

จานวน
12 หมู่บ้าน

3.1.15 โครงการปรับเปลี่ยนถนนคอนกรีต
เป็นถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน /ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตแบบ (Overlay)

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมถนนให้มี
สภาพการใช้งานได้ดี

ตาบล
ดอนมะเกลือ

1,500,000.(อบต.)

1,500,000.(อบต.)

1,500,000.(อบต.)

1,500,000.(อบต.)

จานวน
4 หมู่บ้าน

(อบต
./หน่วยงานอื่นๆ)

จานวน
12 หมู่บ้าน

ให้มีถนนในสภาพที่ใช้
งานได้ดี

กองช่าง

สามารถลดอุบัติเหตุ
ทางถนนให้น้อยลง

กองช่าง

ให้มีถนนในสภาพที่ใช้
งานได้ดี

กองช่าง

แบบ ผ.01

-๙๔แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7,2
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(3.1) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ
3.1.16 โครงการจัดหา/อบรม/จัดซื้อ/
ก่อสร้าง/ภาชนะทิ้งขยะ/สถานที่ทิ้งขยะ/บ่อ
ขยะ/เตาเผาขยะ/รถเก็บขยะ
3.1.17 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง /จัดตั้ง/
ซ่อมแซม /รื้อถอน/ต่อเติม/ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน /ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC/
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์
วัฒนธรรม(กรณีถ่ายโอนให้อบต.แล้ว)/บ้านไทย
ทรงดา /ภายในตาบล/พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์/
ศูนย์ทอผ้า
3.1.18 โครงการก่อสร้างประตูและรั้ว
ล้อมรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล
ดอนมะเกลือ /ปรับปรุง/ซ่อมแซม ห้องน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก /ปรับปรุงภูมิทัศน์/ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ/ปรับปรุงอาคารสถานที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก/ต่อเติมอาคาร
3.1.19 โครงการก่อสร้าง/ต่อเติม/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม /ลานกีฬา, ลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ ภายในตาบล
3.1.20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตาบล

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะอาดของชุมชน และ
หมู่บ้านปราศจากขยะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จานวน
12 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
2,000,000.-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,000,000.- 2,000,000.-

2564
(บาท)
2,000,000.-

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

(อบต./หน่วยงาน
อื่นๆ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 แห่ง

ชุมชนสะอาดปราศจาก
ขยะ

กองช่าง

จานวน
ละ 1 แห่ง

สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

กองช่าง

เพื่อส่งเสริมให้สถาบันต่างๆในตาบลมี
ความเข้มแข็ง มีการช่วยเหลือทาง
สังคม
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
-สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ตาบล
ดอนมะเกลือ

2,000,000.(อบต.)

2,000,000.(อบต.)

2,000,000.(อบต.)

2,000,000.(อบต.)

-เพื่อให้มีประตูและรั้วล้อมรอบพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลดอนมะเกลือ
-เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่ดีขึ้น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดอนมะเกลือ

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

เพื่อให้เยาวชนมีลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

ตาบล
ดอนมะเกลือ

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

จานวน 12 หมู่

เพื่อให้มีสภาวะแวดล้อมที่สวยงาม

ตาบล
ดอนมะเกลือ
ตาบล
ดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)
1,000,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)
1,000,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)
1,000,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)
1,000,000.(อบต.)

จานวน 12 หมู่

3.1.21 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ซุ้มทางเข้า เพื่อให้มีความชัดเจนและสะดวกต่อ
ตาบลดอนมะเกลือ ติดตั้งป้ายบอกทาง ภายใน การสัญจรไปมา
ตาบล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

สร้างความปลอดภัยให้กับ
ศพด.ต.
ดอนมะเกลือ 1แห่ง เด็กนักเรียนและทรัพย์สิน
ของศพด.ต.ดอนมะเกลือ

จานวน 12 หมู่

มีลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ไว้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
สร้างสภาวะแวดล้อมของ
ตาบลให้สวยงาม
มีความสะดวกสบายใน
การเดินทาง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ.01

-๙๕แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7,2
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจราจรขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การผังเมือง เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
(3.1) แผนงานเคหะและชุมชน
โครงการ

วัตถุประสงค์

3.1.22 ก่อสร้างถนนลาดยาง ขยาย ปรับปรุง
ซ่อมแซม

เพื่อให้สะดวกต่อการสัญจรไปมา

3.1.23 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้า
เพื่อป้องกันน้าท่วม

เพื่อเป็นการระบายน้าและป้องกันน้า
ท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบล
ดอนมะเกลือ
ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
5,000,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
5,000,000.5,000,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
5,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

1,000,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 เส้น

มีความสะดวกต่อการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

จานวน ๒ แห่ง

ป้องกันน้าท่วม

กองช่าง

แบบ ผ.01

-๙๖แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3,4
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
( 4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนในตาบล
ในอาเภออู่ทอง ใน
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกอบต. /
ข้าราชการ/
พนักงาน
อบต.ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
50,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000.50,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
50,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การเข้าร่วมของ
ประชาชนในการ
แสดงความสานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนมีความรักความ
สามัคคี และมีความจงรักภักดี
พระมหากษัตริย์ เกิดความ
สมัครสมาน ในความเป็นชาติ
ไทย และรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
สาคัญของชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

สานักปลัด

4.1.1 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย/์ โครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อให้ประชาชนมีความสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลเดชและพระบรม
วงศานุวงศ์ เทิดทูนและพิทักษ์
รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์

4.1.2 โครงการฝึกอบรมความรู้แก่ อปพร.
-ฝึกซ้อมแผน อปพร.
-การแพทย์ฉุกเฉิน
-ฝึกทบทวน อปพร.และกิจกรรมอื่นๆของ
อปพร. ฯลฯ

เพื่อเป็นการฝึกทบทวนให้แก่
สมาชิก อปพร.
มีความเข้มแข็งขึ้น

อปพร.ตาบล
ดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

จานวน 90 นาย

ทบทวนการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สานักปลัด

4.1.3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

-เพื่อให้เยาวชนตาบลดอน
มะเกลือมีความรู้และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่และสงกรานต์

ตาบล
ดอนมะเกลือ

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

จานวน 2 แห่ง

เป็นการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

สานักปลัด

4.1.4 โครงการติดตั้ง/จัดซื้อ/กล้องวงจรปิด/อื่นๆ
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

เพื่อส่งเสริมความสงบสุขและ
ป้องกันชีวิตทรัพย์สินของ
ประชาชนในตาบล

ตาบล
ดอนมะเกลือ

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

จานวน 5 ตัว

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๙๗แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3,4
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
(4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ

วัตถุประสงค์

4.1.5 โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ / อุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายในเหตุเพลิงไหม้
เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดับเพลิงและถัง
ดับเพลิง และสารเคมีดับเพลิง อบต.และอปพร.
ภายในตาบล
4.1.6 จัดให้มีการอยู่เวรยามอย่างสม่าเสมอโดย เพื่อสนับสนุนการอยู่เวรยามของสมาชิก
สมาชิก อปพร. สมาชิก อบต.ผู้นาชุมชน เพื่อ
อปพร.และสมาชิกอบต.ในการรักษาความ
เฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด สงบเรียบร้อยของชุมชน
และรักษาความสงบสุขของประชาชนด้านอื่นๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
50,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
50,000.50,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
50,000.(อบต.)

ตาบล
ดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 5 ชุด

อาชญากรรม
และยาเสพติด
ลดลง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป้องกันอันตรายจากการเกิด
เหตุเพลิงไหม้ในตาบล

สานักปลัด

ลดปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติดในตาบล
และชุมชน

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๙๘แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3,4
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
(4.2) แผนงานสาธารณสุข
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000.- 100,0000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
100,000.(อบต.)

4.2.1 การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ
ได้แก่โรคพิษสุนัขบ้า /กองทุนสวัสดิการชุมชน /
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันระวังโรคต่างๆและมีเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ประชาชนในตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
100,000.(อบต.)

4.2.2 โครงการจัดซื้อทรายอะเบท/น้ายาพ่นหมอก
ควัน /เครื่องพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก
หรืออุดหนุนงบประมาณให้กับ รพ.สต.ดอนมะเกลือ

เพื่อจัดซื้อทรายอะเบทป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตาบลดอนมะเกลือ

ประชาชนในตาบล
ดอนมะเกลือ

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

80,000.(อบต.)

4.2.3 โครงการจัดซื้อถุงยางอนามัยสาหรับงาน
ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ /
หรืออุดหนุนหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
4.2.4 โครงการจัดซื้อแผ่นตรวจหาน้าตาลในเลือด/
หรืออุดหนุนหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล

เพื่อป้องกันควบคุมโรคเอดส์และแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์

ประชาชนในตาบล
ดอนมะเกลือ

30,000.(อบต.)

30,000.(อบต.)

เพื่อตรวจสุขภาพและคัดกรองผู้ป่วย
เบาหวาน

ประชาชนอายุ 30 ปี
ขึ้นไปในตาบล
ดอนมะเกลือ

40,000.(อบต.)

4.2.5 สนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสาธารณสุขมูล
ฐานตาบลดอนมะเกลือ

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ในตาบลดอนมะเกลือ

4.2.6 ส่งเสริม/วิจัย และพัฒนา/ โครงการป้องกัน
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร พัฒนาศักยภาพคนตาม
กลุ่มวัย /รณรงค์/ ส่งเสริม/ลดการบริโภค บุหรี่และ
สุรา

เพื่อให้ความรู้และการแก้ไข การพัฒนาใน
วัยอันควรของแต่ละช่วงวัย

ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชน
ร่วมกันควบคุม
โรค

จานวนผู้ป่วยของตาบล
ดอนมะเกลือ

สาธารณสุข

80,000.(อบต.)

ประชาชนได้รับ
ทรายอะเบท
ทั่วถึง

สาธารณสุข

30,000.(อบต.)

30,000.(อบต.)

ผู้ป่วยได้รับการ
แก้ไขปัญหา

สามารถป้องกันโรค
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ตาบล
ดอนมะเกลือ
สามารถป้องกันควบคุม
โรคเอดส์และแก้ไขปัญหา
โรคเอดส์

40,000.(อบต.)

40,000.(อบต.)

40,000.(อบต.)

ประชาชนได้รับ
การตรวจเลือด
ทั่วถึง

เพื่อตรวจสุขภาพและดูแล
ผู้ป่วยเบาหวานอย่าง
ใกล้ชิด

สาธารณสุข

180,000.(อบต.)

180,000.(อบต.)

180,000.(อบต.)

180,000.(อบต.)

รพ.สต.จานวน
1 แห่ง

สาธารณสุข

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือ

การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สาธารณสุข

สาธารณสุข

แบบ ผ.01

-๙๙แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3,4
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
(4.2) แผนงานสาธารณสุข

ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
100,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000.- 100,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
100,000.(อบต.)

เยาวชนตาบล
ดอนมะเกลือ

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

60,000.(อบต.)

ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือ

850,000.(อบต.)

850,000.(อบต.)

ผู้สูงอายุในตาบล
ดอนมะเกลือ

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4.2.7 โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม/ปลูกต้นไม้/
ปล่อยปลา /สถานที่ราชการ/
ที่สาธารณะ /ปลูกพืชสวนครัว /ปรับปรุงภาวะ
แวดล้อม ภายในตาบล

เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตาบลให้มีความ
สมบูรณ์และร่มรื่น

4.2.8 โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2.9 โครงการจัดหารถยนต์ส่วนกลาง (EMS) กู้ชีพ
กู้ภัย พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการกู้ชีพ

เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ
หรือช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที

โครงการ

4.2.10 โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัว/ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สภาพแวดล้อม
ไม่เสื่อมโทรม

ตาบลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

สานักปลัด

60,000.(อบต.)

ผู้เข้าร่วม
40 คน

มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

สานักปลัด

850,000.(อบต.)

850,000.(อบต.)

จานวน 1คัน

ประชาชนได้รับอานวย
ความสะดวก

สานักปลัด

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

จานวน 1
โครงการ

ผู้สูงอายุ และครอบครัว
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๑๐๐แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3,4
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
(4.3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

วัตถุประสงค์

4.3.1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/
บ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส
ในตาบลดอนมะเกลือ

เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับ
ผู้ยากไร้ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตาบล

จานวน
12 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
200,000.(อบต.)

4.3.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการดูแล /
ช่วยเหลือ/ส่งเสริมกิจกรรม ,ส่งเสริมด้าน
แรงงาน, อาชีพ /ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์ /ผู้
พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรัง /ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/
ผู้ยากไร้ /จัดตั้งสภาเด็ก

เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย
ให้สามารถดารงอยู่ในสังคมได้
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตาบล
ดอนมะเกลือ

500,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
200,000.200,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
200,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

500,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้ยากไร้ได้รับการ
ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ป่วยในตาบล

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านพักอาศัยและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ผู้ป่วยในตาบลได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

สานักปลัด

แบบ ผ.01

-๑๐๑แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3,4
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม และปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและยาเสพติด
(4.4) แผนงานงบกลาง
โครงการ

วัตถุประสงค์

4.4.1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ปัญหาภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยหนาว
และจัดซื้อเครื่องสูบน้า /เครื่องเลื่อยยนต์ /เครื่อง
ปั่นไฟฟ้า ฯลฯ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ในเบื้องต้น

4.4.2 แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /แจกเบี้ยยังชีพผู้
พิการ /แจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับเบี้ยในการยัง
ชีพในชีวิตประจาวันและดารงอยู่
ในสังคมได้

4.4.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล

เพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตาบล

4.4.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม /เงินสมทบ
กองทุนบาเหน็จบานาญราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม
และกองทุนบาเหน็จบานาญ
ราชการส่วนท้องถิ่น

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000.500,000.(อบต.)
(อบต.)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบล
ดอนมะเกลือ

2561
(บาท)
500,000.(อบต.)

ตาบล
ดอนมะเกลือ

11,000,000.(อบต.)

11,000,000.(อบต.)

11,000,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

ตาบล
ดอนมะเกลือ
ตาบล
ดอนมะเกลือ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยได้รับการบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

สานักปลัด

11,000,000.(อบต.)

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์มี
ชีวิตที่ดีขึ้น

สานักปลัด

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

กองทุนได้
ดาเนินการ

กองทุนได้รับเงินสมทบตาม
รายหัวประชากร

สานักปลัด

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

สวัสดิการของ
สมาชิกดีขึ้น

ได้รับการสมทบกองทุน

สานักปลัด

2564
(บาท)
500,000.(อบต.)

แบบ ผ.01

-๑๐๒แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4,5
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
5.1 แผนงานการศึกษา
โครงการ

วัตถุประสงค์

5.1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อจัดให้เด็กในเขตอปท.ได้เข้าร่วมใน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

5.1.2 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่
มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

2561
(บาท)
150,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000.150,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
150,000.(อบต.)

เด็กในตาบลเข้า
ร่วมกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดอนมะเกลือ/
ร.ร.วัดดอนมะเกลือ

1,700,000.(อบต.)

1,700,000.(อบต.)

1,700,000.(อบต.)

นักเรียนได้รับ
อาหารครบตาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กและเยาวชน
ตาบลดอนมะเกลือ

1,700,000.(อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โภชนา

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กและเยาวชนในตาบล
ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวัน
เด็กแห่งชาติ
เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาการทั้งทางร่างกาย
และสติปัญญา

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

5.1.3 สนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม

เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมที่ได้มาตรฐานและมี
สุขภาพแข็งแรง

ศพด.ตาบล
ดอนมะเกลือและ
ร.ร.วัดดอนมะเกลือ

800,000.(อบต.)

800,000.(อบต.)

800,000.(อบต.)

800,000.(อบต.)

นักเรียนได้รับ
อาหารเสริมนม
ทั่วถึง

เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มี
มาตรฐานทุกวันทาการ

กอง
การศึกษาฯ

5.1.4 โครงการออมวันละบาท /โครงการทัศน
ศึกษาพัฒนาสมอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดอนมะเกลือ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักออมและ
การพัฒนาสมอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดอนมะเกลือ

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

นักเรียนรู้จัก
การออม

กอง
การศึกษาฯ

5.1.5 สนับสนุนครุภัณฑ์ วัสดุการเรียนการ
สอน/ครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ให้ได้ระดับ
มาตรฐาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

ครูมีวัสดุการ
สอนเพียงพอ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลดอนมะเกลือ
รู้จักการประหยัดและอด
ออม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น ใน
ระดับที่ได้มาตรฐาน

5.1.6 โครงการเยี่ยมบ้านของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลดอนมะเกลือ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครอง

ผู้ปกครองเด็ก

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

จานวนเด็ก
นักเรียนที่มี

5.1.7 โครงการจัดทาห้องสมุดน่าอ่าน

เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กและ
เยาวชน

เด็กและเยาวชน

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

5.1.8 โครงการห้องเรียนอินเตอร์เน็ต

เพื่อส่งเสริมความรู้ และมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

เด็กและเยาวชน
ตาบลดอนมะเกลือ

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

150,000.(อบต.)

ครูผู้สอนสามารถเข้าถึง
ผู้ปกครองของนักเรียนได้

เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนสามารถ
มีสถานที่ค้นคว้า ค้นคว้าหาความรู้จาก
ห้องสมุดได้
เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รับ
ในตาบล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

-๑๐๓แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4,5
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา
(5.2 )แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2561
(บาท)
150,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000.- 150,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
150,000.(อบต.)

เด็ก /เยาวชน/
ประชาชน ตาบล
ดอนมะเกลือ

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

100,000.(อบต.)

เพื่อให้ความรู้และเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง อปท.ในเขต
อาเภออู่ทอง

ความสัมพันธ์
ระหว่าง อปท.

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป

จังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.2.1 โครงการดอนมะเกลือสมานฉันท์แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาของ
ประชาชนและเพื่อให้เยาวชนหันมา
เล่นกีฬาออกกาลังกายห่างไกลยา
เสพติด

5.2.2 โครงการกีฬา/เด็ก/เยาวชน /ประชาชน ตาบล
ดอนมะเกลือ/จัดซื้อ/จัดหา/สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา
เครื่องออกกาลังกาย หรือสนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่ม,องค์กร ฯลฯ

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เด็ก /
เยาวชน/ประชาชน และมีวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอ

5.2.3 โครงการอบรมและแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.เขต
อาเภออู่ทองได้แก่การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
5.2.4 สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า
มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี และงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนตาบล
ดอนมะเกลือ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมี
ร่างกายแข็งแรง

ประชาชนเล่นกีฬาออกกาลัง
กายห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

100,000.(อบต.)

เด็ก/เยาวชน/
ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม

เยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 5 แห่ง

เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
อปท.ด้วยกัน

กอง
การศึกษาฯ

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

จังหวัด
สุพรรณบุรีได้รับ
การสนับสนุน

ประเพณีและวัฒนธรรมไม่สูญ
หายไปจากชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

-๑๐๔แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่4,5
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา (5.2 )แผนงาน
(5.2 ) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตาบลดอนมะเกลือ
และ
ประชาชนทั่วไป

2561
(บาท)
150,000.(อบต.)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
150,000.150,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
150,000.(อบต.)

ประชาชน
ตาบลดอนมะเกลือ

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

5.2.7 โครงการจัดงานรัฐพิธี และวันสาคัญ
ต่างๆ

เพื่อปลูกฝังและจิตสานึกเกี่ยวกับวัน
สาคัญทางศาสนาให้กับประชาชนใน
ตาบล
เพื่อจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ ให้
ประชาชนได้เข้าร่วมทากิจกรรม

อาเภออู่ทอง /
จังหวัดสุพรรณบุรี

140,000.(อบต.)

140,000.(อบต.)

140,000.(อบต.)

140,000.(อบต.)

5.2.8 สนับสนุนงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงาน
กาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี/ ที่ทาการปกครอง
อาเภออู่ทอง และจังหวัดสุพรรณบุรีตามภารกิจ
ต่างๆ

เพื่อสนับสนุนการจัดงานอนุสรณ์ดอน
เจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
สนับสนุนอาเภออู่ทองและจังหวัด
สุพรรณบุรี ตามภารกิจต่าง ๆ

จังหวัดสุพรรณบุรี

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

5.2.9 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทยทรงดาระดับอาเภอ

เพื่อสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไทยทรงดาระดับอาเภออู่ทอง

ประชาชนใน
อาเภออู่ทอง

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

20,000.(อบต.)

โครงการ

วัตถุประสงค์

5.2.5 โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
ได้แก่ ส่งเสริม
-ด้านภาษาต่างๆ
-ด้านวัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดา ฯลฯ

เพื่อสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยทรงดาซึ่งเป็นชนเผ่าประจาตาบล
ดอนมะเกลือ

5.2.6 โครงการสนับสนุนและจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางศาสนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเพณี
วัฒนธรรมคงอยู่

สืบสานตานานไทยทรงดาไว้ให้
อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเกิด
ความภาคภูมิใจในกลุ่มชน

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนร่วมทา
กิจกรรมทาง
ศาสนา
ประชาชนร่วมทา
กิจกรรมทาง
ศาสนา

ประชาชนเห็นความสาคัญทาง
ศาสนามากขึ้น

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนเห็นความสาคัญของ
งานรัฐพิธีและวันสาคัญต่างๆ
ของไทย

กอง
การศึกษาฯ

50,000.(อบต.)

สนับสนุนงาน
อาเภอ /จังหวัด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเภอ/
จังหวัดสุพรรณบุรี

20,000.(อบต.)

อาเภออู่ทอง

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ทรงดาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

แบบ ผ.01

-๑๐๕แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4,5
ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา(5.2 )แผนงานการ
(5.2 ) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
60,000.60,000.(อบต.)
(อบต.)

2564
(บาท)
60,000.(อบต.)

แหล่งท่องเที่ยว
ตาบล

5.2.10 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ
- กุมภา สัญญารัก /อู่ทอง อู่อารยธรรม/
สื่อรักไทยทรงดา
ฯลฯ
5.2.11 โครงการสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวอาเภออู่ทอง และจังหวัด
สุพรรณบุรี

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในตาบล
และอุดหนุนอาเภออู่ทอง

ตาบลดอนมะเกลือ
อาเภออู่ทอง

2561
(บาท)
60,000.(อบต.)

เพื่อสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวอาเภออู่ทอง และ
จังหวัดสุพรรณบุรี

อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

50,000.(อบต.)

5.2.12 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติและกีฬาคนพิการแห่งชาติ /โครงการ
กีฬาเยาวชน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของ
ประชาชนและส่งเสริมกีฬาไทย กีฬา
คนพิการให้ขยายทั่วทุกตาบล อาเภอ
และจังหวัด
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป

จังหวัดสุพรรณบุรี

250,000.(อบต.)

250,000.(อบต.)

250,000.(อบต.)

ชาวไทยทรงดา

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

200,000.(อบต.)

5.2.13 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยทรงดา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ให้มีแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชน

กอง
การศึกษาฯ

อ.อู่ทอง/
จ.สุพรรณบุรี

ประชาชนรู้จักอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
ของจังหวัด

กอง
การศึกษาฯ

250,000.(อบต.)

จังหวัด
สุพรรณบุรี

อาเภออู่ทอง /จังหวัด
สุพรรณบุรี

กอง
การศึกษาฯ

200,000.(อบต.)

๑ ครั้ง/ปี

ประชาชนอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยทรงดาให้คงอยู่

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนมะเกลือ
แบบ ผ.๐๑

