
แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
-       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561       2,562         2,563        2,564        KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการฝึกซ้อม
แผนการอพยพด้าน
อัคคีภัยและจัดซ้ือถัง
ดับเพลิง

เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง 
อบต.ดงมะไฟ, รพ.สต. 2
 แห่ง และหมู่ 1-12

100,000   100,000      100,000    100,000     12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักงานปลัด

2 โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ภัยพิบัติฉุกเฉิน  สา
ธารณภัยต่างๆ ฯลฯ

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

เงินส ารองจ่าย /
โครงการ/กิจกรรม
ป้องกันภัยและให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชน
ต าบลดงมะไฟ

100,000   100,000      100,000    100,000     12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อน

ส านักงานปลัด

3 โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันไฟป่า

ด าเนินงานตามโครงการ
และด าเนินงานตามภารกิจ
ถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า

       50,000           50,000         50,000          50,000 12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรม/
ทบทวน อปพร./กู้ชีพ-
กู้ภัย

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณใน
การบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน

ประชาชนต าบลดงมะไฟ      150,000        150,000       150,000        150,000 12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2,561       2,562         2,563        2,564        KPI จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร/แผง
ก้ันจราจร/กรวย

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน ประชาชนต าบลดงมะไฟ        50,000           50,000         50,000          50,000 12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

6 โครงการ อบต.ดงมะไฟ
ร่วมใจลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
,สงกราณต์

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

จัดต้ังศูนย์อ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนช่วงปี
ใหม่และช่วงส่งการนต์/
โครงการหรือกิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ

     100,000        100,000       100,000        100,000 12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

7 โครงการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพ่ือจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน
และพนักงานขับรถ

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 2
 อัตรา และพนักงานขับรถ 
จ านวน 1 คัน

     200,000        200,000       200,000        200,000 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับบริการ
ด้านการแพทย์อย่าง
รวดเร็ว

ส านักปลัด

8 โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ปัญหาภัยแล้ง

รถบรรทุกน้ าดับเพลิง
อเนกประสงค์ จ านวน 1 คัน

  1,000,000      1,000,000    1,000,000     1,000,000 12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

9 ค่าตอบแทน อปพร.ท่ี
ออกปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท.

เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ค่าตอบแทน/ค่าเบ้ียเล้ียง 
อปพร.

       50,000           50,000         50,000          50,000 12 หมู่บ้าน มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านักปลัด

รวม   9    โครงการ  1,800,000     1,800,000    1,800,000    1,800,000
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