
แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่1-
ม.12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด

800,000 800,000 800,000 800,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน หมู่1-
ม.12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด

800,000 800,000 800,000 800,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก   
คอนกรีตภายในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ านวน 12หมู่บ้านบ้าน

800,000 800,000 800,000 800,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก   
คอนกรีตภายในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จ านวน 12หมู่บ้านบ้าน

800,000 800,000 800,000 800,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนลูกรัง จ านวน 12 
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนลูกรัง จ านวน 12 
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ 1-หมู่ 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไปท่ี
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนลูกรัง จ านวน 12 
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ 1-หมู่ 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไปท่ี
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนลูกรัง จ านวน 12 
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรหมู่ 1-หมู่ 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไปท่ี
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนคอนกรีตสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรจ านวน 12
หมู่บ้านบ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรหมู่ 1-หมู่ 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไปท่ี
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนคอนกรีตสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรจ านวน 12
หมู่บ้านบ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

11 โครงการก่อสร้างถนน
ดินสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรหมู่ 1-หมู่ 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไปท่ี
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนดินสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรจ านวน 12
หมู่บ้านบ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงถนน
ดินสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรหมู่ 1-หมู่ 
12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมไปท่ี
ท าการเกษตรได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนดินสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรจ านวน 12
หมู่บ้านบ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน ภายในต าบล
ดงมะไฟและต าบล
ใกล้เคียง

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเช่ือมระหว่าง
หมู่บ้าน ภายในต าบลและ
ต าบลใกล้เคียง

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมร่องระบาย
ภายในหมู่บ้านหมู่ 1-
หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมร่องระบายภายใน
หมู่บ้านจ านวน 12หมู่บ้าน
บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีร่องระบาย
น้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ร่องระบายน้ าและท่อระบาย
น้ าตามแบบ  อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ าเพ่ือป้องกัน
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

16 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (ขุดลอก) หมู่ 
1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีร่องระบาย
น้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ร่องระบายน้ าและท่อระบาย
น้ าตามแบบ  อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนมีร่อง
ระบายน้ าเพ่ือป้องกัน
น้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

17 โครงการขยายเขต
ประปาหมู่บ้านหมู่ 1-
หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าประปา
ใช้อย่างท่ัวถึง

ขยายเขตประปาบ้านจ านวน
 12 หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ าประปา
ใช้อย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาภูเขา
ภายในต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ใช้อย่างท่ัวถึง

ประปาภูเขาภายในต าบลดง
มะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประปาหมู่บ้านได้รับ
การปรับปรุงให้ดีข้ึน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้านน้ าผิวดิน

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ใช้อย่างท่ัวถึง

ประปาหมู่บ้านน้ าผิวดิน
จ านวน12 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  ใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ 1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ใช้อย่างท่ัวถึง

ประปาหมู่บ้านจ านวน12 
แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  ใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

21 โครงการติดต้ังเคร่ือง
กรองน้ าประปาหมู่บ้าน
 หมู่ 1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ใช้อย่างท่ัวถึง

เคร่ืองกรองน้ าประปา
หมู่บ้านจ านวน12 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 12
หมู่บ้าน

ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  ใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

22 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าในวัด,รพ.สต.,
อาคารอเนกประสงค์
ภายในต าบลดงมะไฟ
,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถังเก็บน้ า
ใช้ตลอดท้ังปี

ถังเก็บน้ าจ านวน12 ถัง 100,000 100,000 100,000 100,000 8 แห่ง ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค  ใช้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

23 โครงการระบบท่อส่ง
น้ าภายในหมู่บ้านหมู่ 
1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ าประปา
ใช้อย่างท่ัวถึง

ระบบท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 1-หมู่ 12

500,000 500,000 500,000 500,000 8 แห่ง ประชาชนได้มี
สาธารณูปโภค

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าต าบลดงมะไฟ

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของประชาชนในพ้ืนท่ี

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ    
             จ านวน 8  แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 8 แห่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงซุ้ม
ประตูเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าต าบลดงมะไฟ

เพ่ือแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีของประชาชนในพ้ืนท่ี

ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ    
             จ านวน  3  แห่ง

300,000 300,000 300,000 300,000 3 แห่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
ภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์
ส าหรับประชุมต่างๆ  จัด
กิจกรรมหรือเก็บครุภัณฑ์  วัสดุ
อ่ืน

อาคารอเนกประสงค์  
จ านวน  3  หลัง  ตามแบบ 
อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 3 แห่ง ประชาชนท่ีเข้ามา
ติดต่อราชการ  ได้รับ
ความสะดวกมากข้ึน

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์
ภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์
ส าหรับประชุมต่างๆ  จัด
กิจกรรมหรือเก็บครุภัณฑ์  วัสดุ
อ่ืน

อาคารอเนกประสงค์  
จ านวน 3  หลัง  ตามแบบ 
อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 3 แห่ง ประชาชนท่ีเข้ามา
ติดต่อราชการ  ได้รับ
ความสะดวกมากข้ึน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

28 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-
หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีได้มาตรฐาน

อาคารอเนกประสงค์ตาม
แบบ อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 4หมู่ ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

29 โครงการปรับปรุง
อาคารอเนกประสงค์ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1-
หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีได้มาตรฐาน

อาคารอเนกประสงค์ตาม
แบบ อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนมีอาคาร
อเนกประสงค์ท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

30 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหมู่ 1-
หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้มีท่อระบาย
น้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน

ท่อลอดเหล่ียมเสริมเหล็ก  
ตามแบบ อบต.ดงมะไฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมอย่างสะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างและ
ติดต้ังป้ายจราจร/ป้าย
บอกเส้นทางสถานท่ี
ราชการสองภาษา
(ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ)

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุในการใช้
ถนนและให้รู้จักสถานท่ีส าคัญ
ภายในต าบลดงมะไฟ

ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจร
และป้ายบอกทางต่างๆ

100,000 100,000 100,000 100,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนสัญจรไปมา
อย่างสะดวก 
ปลอดภัยและให้รู้จัก
สถานท่ีส าคัญภายใน
ต าบลดงมะไฟ

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ
ภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนผู้พิการได้รับ
การอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ห้องน้ าส าหรับผู้พิการ  ตาม
แบบ อบต.ดงมะไฟ

50,000 50,000 50,000 50,000 1 ประชาชนผู้พิการ
ได้รับการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างท่ีจอด
รถส าหรับผู้พิการ
ภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนผู้พิการได้รับ
การอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ

ท่ีจอดรถส าหรับผู้พิการ  
ตามแบบ อบต.ดงมะไฟ

50,000 50,000 50,000 50,000 1 ประชาชนผู้พิการ
ได้รับการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อ
ราชการ

กองช่าง



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

34 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือให้สถานท่ีส าคัญในต าบลมี
ความสวยงามและได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดู
สวยงามและได้มาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 500,000 4 แห่ง สถานท่ีส าคัญใน
ต าบลมีความสวยงาม
และได้รับความสะดวก
ในการรับบริการ

กองช่าง

35 โครงการขยายเขต
ติดต้ังเสียงตามสาย
เพ่ิมเติม หมู่1-หมู่12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

ติดต้ังเสียงตามสายเพ่ิมเติม 
หมู่1-หมู่12

500,000 500,000 500,000 500,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านหมู่1-หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านหมู่1-หมู่ 12

100,000 100,000 100,000 100,000 12 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้าง
สะพานหรือท่อลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามห้วยเดียก

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

ก่อสร้างสะพานหรือท่อลอด
เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามห้วยเดียก

500,000 500,000 500,000 500,000 4 แห่ง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

38 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในบริเวณท่ี
ท าการอบต.ดงมะไฟ

เพ่ือให้ อบต.ดงมะไฟ  มี
สถานท่ีท างานท่ีเหมาะสมเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ท่ีท าการอบต.ดงมะไฟ 500,000 500,000 500,000 500,000 1แห่ง อบต.ดงมะไฟ  มี
สถานท่ีท างานท่ี
เหมาะสม

กองช่าง

39 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมสถานท่ีท างาน
 ห้องกิจการสภา อบต.
ฯลฯ

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ใช้สถานท่ีประชุมสภาอบต.

ปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ี
ท างาน ห้องกิจการสภา 
อบต.ตามแบบอบต.ดงมะไฟ
ก าหนด

        200,000          200,000         200,000         200,000 1 แห่ง สถานท่ีท างาน ห้อง
กิจการสภา อบต.มี
ความทันสมัยและเป็น
ประโยชน์แก่การใช้งาน

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

40 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูแนะน าแหล่ง
ท่องเท่ียวภายในต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเท่ียวรู้จักสถานท่ี
ท่องเท่ียวในต าบลดงมะไฟ

ซุ้มประตูตามแบบ อบต.ดง
มะไฟก าหนด

        200,000          200,000         200,000         200,000 5แห่ง ต าบลดงมะไฟได้
ประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเท่ียวรู้จัก
สถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนต าบล
ดงมะไฟ

เพ่ือให้มีสถานท่ีเรียนรู้ส าหรับ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ฯลฯ

ตามแบบอบต.ดงมะไฟ
ก าหนด

        400,000          400,000         400,000         400,000  2 แห่ง มีสถานท่ีเรียนรู้ส าหรับ
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
 ฯลฯ

กองช่าง

รวม 41   โครงการ 17,900,000   17,900,000   17,900,000  17,900,000  
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