
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ท้องถ่ินด้วยนวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
     4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน

 4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือสืบสาน ปีละ 5 กิจกรรม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการ สืบสานวัฒนธรรม ส านักงานปลัด
งานวันส าคัญ/ประเพณีต่างๆ วัฒนธรรม จัดกิจกรรม ประเพณีของ
ของท้องถ่ิน เช่น แห่ประสาทผ้ึง ประเพณีของท้องถ่ิน ท้องถ่ิน
 ลอยกระทง เป็นต้น

2 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม เพ่ือให้เข้าใจ ปีละ 1  คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน เข้าใจบทบาท ส านักงานปลัด
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน บทบาทของตัวเอง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ของตัวเอง  
ประชาชนท่ัวไป  เป็นคนมีเหตุผล เป็นคนมี

มากข้ึน เหตุผล
มากข้ึน

3 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อม เพ่ือเป็นสถานท่ี 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศาลา ประชาชนมี ส านักงานปลัด
เทลานคอนกรีตอนุสรณ์สถาน ประกอบกิจกรรม อเนกประสงค์ สถานท่ีในการ
ต.ดินจ่ี ของชาวต าบลดินจ่ี อนุสรณ์สถาน ท ากิจกรรม

ภายในต าบล

งบประมาณและท่ีผ่านมา



   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด เพ่ือให้เด็กได้ร่วม จัดกิจกรรมงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ เด็กและเยาวชน ส านักงานปลัด
กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมวันส าคัญ วันส าคัญต่างๆให้ จัดกิจกรรม ได้แสดงความ
เช่น วันเด็ก ต่างๆ เด็กและเยาวชน  สามารถ

ปีละ  1  คร้ัง
2 จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ เพ่ือให้ประชาชนมี จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนหมู่บ้าน มีอุปกรณ์กีฬา ส านักงานปลัด

ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน อุปกรณ์ในการ ให้หมู่บ้าน ประจ าศูนย์ฯ
เล่นกีฬา  ท้ัง11 หมู่บ้าน ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง
3 กิจกรรมแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 1 คร้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ต้านยาเสพติดประจ าต าบล มีสุขภาพแข็งแรง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม สุขภาพแข็งแรง
และห่างไกล
ยาเสพติด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.02
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนล าเลียงผลผลิตทาง เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
การเกษตรภายในต าบล สะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

สูง ๐.๕๐ เมตร
2 ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

ต าบล สะดวก ยาว 20 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
สูง ๐.๕๐ เมตร

3 ลงดินลูกรังภายในต าบล เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
สะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

สูง ๐.๕๐ เมตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน

     1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

ภายในต าบล สะดวก ยาว 20 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
สูง ๐.๕๐ เมตร

5 ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายใหม่ เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
(สายหนองบัวบาน) สะดวก ยาว 50 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
 บ้านโคกสนาม หมู่ท่ี 3 หนา๐.2๐ เมตร

6 ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่- เก่า  เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ผลผลิตและลงดินลูกรังถนน สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
ล าเลียงทางการเกษตร หนา๐.2๐ เมตร
บ้านห้วยสมอทบ หมู่ท่ี 6

7 ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่- เก่า เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ผลผลิตและลงดินลูกรังถนน สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
ล าเลียงทางการเกษตร หนา๐.2๐ เมตร
 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ท่ี 8

8 ลงดินลูกรังถนนล าเลียงผลผลิต เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ทางการเกษตรสายห้วยมะอึและ สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
สายท่าฝายบ้านโพนแพง หมู่ 10 หนา๐.2๐ เมตร

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 5 หนา๐.2๐ เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเหนือ เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

วัดโพธ์ิชัย บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี 1 สะดวก ยาว 300 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หนา๐.15 เมตร

11 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นรอบหมู่บ้าน เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี ๒ สะดวก ยาว 200 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

หนา0.15 เมตร
ไหล่ทาง 0.50เมตร

12 ก่อสร้างถนนคสล. สายไป เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
วัดพูนสวัสด์ิประชาสามัคคี สะดวก ยาว 500 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ท่ี 7 หนา0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.50เมตร
13 สร้างถนนคสล.ทางไป เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

ศาลาประชาคม บ้านโพนแพง  สะดวก ยาว 140 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 4 หนา0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.50เมตร
14 ก่อสร้างถนนสายใหม่ เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

สายก่ิวโป่งแก บ้านท่านาเลา สะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 9 ต.ดินจ่ี ไปบ้านนาบอน สูง ๐.๕๐ เมตร
ต.นาบอน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย คสล. เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง

รูปตัวยู (U) ซอยหน้าบ้าน สะดวก ยาว 200 เมตร รางระบายน้ า สะดวกข้ึน
นายศักดา บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี 1 ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.
0.10 เมตร

16 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย คสล.  เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง
รูปตัวยู (U) รอบศาลาประชาคม สะดวก ยาว 200 เมตร รางระบายน้ า สะดวกข้ึน
บ้านดินจ่ีหมู่ท่ี ๒ ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.
0.10 เมตร

17 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย คสล. เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง
รูปตัวยู (U)  บ้านโพนแพง หมู่ท่ี สะดวก ยาว 200 เมตร รางระบายน้ า สะดวกข้ึน
4 เส้น เช่ือม หมู่ 8 ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.
0.10 เมตร

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง ๔ เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ท่ี 7 สะดวก ยาว 40 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
 เช่ือมบ้านดินจ่ี หมู่ท่ี11 หนา0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.50เมตร
19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชน กว้าง 4 ม. 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    จ านวน การคมนาคม กองช่าง

ภายในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ 0.50ม.ยาว ถนนเพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
1000พ้ืนท่ี 1-
11

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 บ ารุงรักษาปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชน 2 แห่ง 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       จ านวนน้ า ประชาชนมี กองช่าง

น้ าซับภูเขาในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ซับภูเขา น้ าสะอาดใช้
ท่ีซ่อมแซม

21 ขยายเขต(ท่อส่งน้ า)ประปา/ เพ่ือให้ประชาชน ระยะทาง 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       ระยาทาง ประชาชนมี กองช่าง
น้ าซับภูเขาในต าบล มีน้ าสะอาดใช้  2 กิโลเมตร ขยายเขต น้ าสะอาดใช้

22 จัดหาถังกักเก็บน้ าฝน PVC เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 20 ถัง 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ภายในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ถังเก็บน้ าฝน อุปโภคบริโภค

PVC อย่างเพียงพอ
23 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 10 คร้ัง 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนคร้ัง ประชาชนมี กองช่าง

ภายในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ท่ีซ่อมแซม น้ าสะอาดใช้

24 ตู้น้ าหยอดเหรียญภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 1 แห่ง 300,000       300,000       300,000       300,000       500,000       จ านวนตู้น้ า ประชาชน กองช่าง
มีน้ าสะอาดไว้ หยอดเหรียญ มีน้ าสะอาดไว้
บริโภค บริโภค

25 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านโพนแพงหมู่ท่ี 5 ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน
26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านท่านาเลาหมู่ท่ี 9 ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 
เพียงพอ ทุกครัวเรือน

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านดินจ่ี  หมู่ท่ี 11 ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง

ต าบล ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 
เพียงพอ ทุกครัวเรือน

29 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปถ้ าพระ เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 
เพียงพอ ทุกครัวเรือน

30 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
ต าบล ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน
31 ติดต้ังไฟส่องสว่างภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชน 10 จุด/ปี 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง

ปลอดภัยในการ ท่ีติดต้ัง ความปลอดภัย
สัญจรไปมา ในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
32 ติดต้ังแผงโซล่าเซลภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชนมี 3 แผง/ปี 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    จ านวน ประชาชนมี กองช่าง

ไฟฟ้าใช้อย่าง แผงโซลาเซล ไฟฟ้าพลังงาน
เพียงพอ ท่ีติดต้ัง แสงอาทิตย์ใช้

ในการเกษตร
33 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน 20 จุด/ปี 400,000       400,000       400,000       400,000       400,000       จ านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง

ภายในต าบล ปลอดภัยในการ ท่ีติดต้ัง ความปลอดภัย
สัญจรไปมา ในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 ขยายเขตไฟฟ้าสู่ไร่นา ม.3 เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง

ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน

35 ก่อสร้างถนนคันดินภายในหมู่ เพ่ือให้การคมนาคม 1 กิโลเมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคา กองช่าง

บ้าน/ต าบล สะดวก เพ่ิมข้ึน สะดวกย่ิงข้ึน

36 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง

ต าบล ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน

37 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชน 1 จุด/ปี 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       จ านวนท่ีก่อ ประชาชนมี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ม.3 มีน้ าสะอาดใช้ สร้างระบบ น้ าสะอาดใช้

ประปา

39 ขยายท่อประปาภายในหมู่บ้าน/ เพ่ือให้ประชาชน 11จุด/ปี 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    จ านวน ประชาชนมี กองช่าง

ต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ท่อประปาท่ี น้ าสะอาดใช้

ท่ีติดต้ัง

40 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมท่อระบาย เพ่ือให้การคมนาคมกว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง

น้ าเสียหมู่ 9 สะดวก ยาว 200 เมตร ท่อระบายน้ า สะดวกข้ึน

ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.

0.10 เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

41 ก่อสร้างสะพานล าห้วยสังกะ เพ่ือให้ประชาชน 1จุด/ปี 1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    1,200,000    จ านวน ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 4 สะดวกในการ สะพานท่ีก่อ ความสะดวกใน

สัญจร สร้าง การสัญจร

42 ก่อสร้างถนนล าเลียงผลผลิตทาง เพ่ือให้การ กว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

การเกษตรหนองประดู่เช่ือมถนน คมนาคมสะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
ห้วยหินฮาง ม.9 สูง ๐.๕๐ เมตร

43 ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชน 1 จุด/ปี 11,000,000  11,000,000  11,000,000  11,000,000  11,000,000  จ านวนท่ีก่อ ประชาชนมี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน/ต าบล มีน้ าสะอาดใช้ สร้างระบบ น้ าสะอาดใช้

ประปา

44 ขยายท่อเมนต์ส่งน้ าบ้านโคก เพ่ือให้ประชาชน 1 จุด/ปี 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       จ านวนท่อ ประชาชนมี กองช่าง

สนามหมู่ท่ี 3 มีน้ าใช้ได้เพียง เมนท์ท่ี น้ าใช้ได้เพียง

พอภายในหมู่ ขยาย พอ

บ้าน

45 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย เพ่ือให้การคมนา กว้าง 0.60 ม. 2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    2,200,000    จ านวนราง การคมนาคม กองช่าง

คสล.รูปตัวยูภายในต าบล คมสะดวก ย.200ม.ลึก0.60 ระบายน้ า สะดวกข้ึน

ม.หนาคสล. เพ่ิมข้ึน

0.10 ม.

งบประมาณและท่ีผ่านมา





   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.4 แผนงานการศึกษา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กเล็กมี ศูนย์พัฒนา 1,135,200 1,135,200 1,135,200 1,135,200 1,135,200 จ านวนศูนย์ เด็กเล็กมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สุขภาพ แข็งแรง เด็กเล็กท้ัง 4 แห่ง พัฒนาเด็กเล็ก  สุขภาพแข็งแรง 
ในต าบล เช่น ค่าอาหารกลางวันสมบูรณ์ สมบูรณ์

2 ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือให้เด็กนักเรียน จัดหาอาหารเสริม 11,476,800 11,476,800 11,476,800 11,476,800 11,476,800 จ านวน นักเรียนมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

 (นมโรงเรียน ) ให้แก่นักเรียน ได้รับสารอาหารท่ี (นมโรงเรียน) เด็กนักเรียน พลานามัย
ในเขตต าบลดินจ่ี จ าเป็นและเพียงพอ ให้แก่นักเรียน ท่ีได้รับอาหาร แข็งแรง

ในเขตต าบลดินจ่ี  เสริมนม สมบูรณ์ทุกคน
จ านวน 695 คน โรงเรียน

3 ส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม เพ่ือให้เด็กในศูนย์ จัดหาอาหารเสริม 357,760 357,760 357,760 357,760 357,760 จ านวนเด็กเล็ก นักเรียนมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

 (นมโรงเรียน ) ให้ศูนย์พัฒนา พัฒนาเด็กเล็กได้รับ (นมโรงเรียน) พลานามัย
เด็กเล็กในต าบลดินจ่ี สารอาหารท่ีจ าเป็น ศูนย์พัฒนา แข็งแรง

และเพียงพอ เด็กเล็กท้ัง 4 แห่ง  สมบูรณ์ทุกคน
จ านวน 156 คน

4 จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ  เพ่ือให้มีรถรับส่ง 1 คัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน อบต.มีรถรับส่ง ส านักงานปลัด

เด็กเล็กในเขตต าบล รถ 6 ล้อ เด็กเล็กในเขต
ต าบล 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร เพ่ือให้มีอาคารท่ี เพ่ือให้มีอาคารท่ี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนการ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ส านักงานปลัด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดินจ่ี สามารถใช้งานได้ สามารถใช้งานได้ ปรับปรุง/ ได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิ ต่อเติมศูนย์ ให้ได้มาตรฐาน

ภาพ พัฒนาเด็กฯ
6 ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ ปรับปรุงศูนย์เด็ก เพ่ือให้มีอาคารท่ี 400000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนการ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด

วัดสว่างโพธ์ิชัยโพนแพง ก่อนเกณฑ์วัดสว่าง สามารถใช้งานได้ ปรับปรุง/ ได้รับการพัฒนา
โพธ์ิชัยโพนแพง อย่างมีประสิทธิ ต่อเติมศูนย์ ให้ได้มาตรฐาน

ภาพ พัฒนาเด็กฯ
7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือให้เด็กมีค่า ศูนย์พัฒนา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด

สถานศึกษาค่าหนังสือ ค่า เล่าเรียน ค่าอุปกรณ์ เด็กเล็กท้ัง ปรับปรุง/ ได้รับการพัฒนา
อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบ การเรียนค่าเคร่ือง  4 แห่ง ต่อเติมศูนย์ ให้ได้มาตรฐาน
นักรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา แบบนักเรียน พัฒนาเด็กฯ
ผู้เรียน

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา 400000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนการ ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด

เด็กเล็กขององค์การบริหาร เด็กของอบต.มีความ เด็กเล็กท้ัง ปรับปรุง/ ได้รับการพัฒนา
ส่วนต าบลดินจ่ี สวยงามดูดี เหมาะ  4 แห่ง ต่อเติมศูนย์ ให้ได้มาตรฐาน

ส าหรับการเรียน พัฒนาเด็กฯ
การสอน

9 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนา 3,000,000  3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนอาคาร ได้อาคารท่ีปลอด ส านักงานปลัด ส านักงานปลัด

เด็กเล็กภายใน อบต. เด็กมีอาคารท่ีม่ันคง เด็กเล็กท้ัง เพ่ิมข้ึน ภัยและได้
ถาวร  4 แห่ง มาตรฐาน



   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้ เพ่ือเทิดพระเกียรติ 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนบ้าน ประชาชนเกิด ส านักงานปลัด

องค์ราชันย์ พระบาทสมเด็จ เทิดไท้ฯ ความรักในสถาบัน
พระเจ้าอยู่หัวฯ ชาติ ศาสนา และ
ร ๙ ประชาชนผู้ พระมหากษัตริย์
ยากไร้มีท่ีอยู่อาศัย

2 ก่อสร้างศูนย์แสดงสินค้า เพ่ือให้มีแหล่ง 1 แห่ง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนกลุ่ม มีแหล่งรองรับ ส านักงานปลัด

โอท็อป (OTOP) ประจ า จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ศูนย์แสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์
ต าบล ในต าบล ในต าบล

3 จัดต้ังตลาดชุมชน เพ่ือให้มีแหล่งซ้ือขาย 1 แห่ง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     จ านวน มีแหล่งซ้ือขาย ส านักงานปลัด

แลกเปล่ียนสินค้า ตลาดชุมชน แลกเปล่ียนสินค้า
และบริการต่างๆ และบริการต่างๆ

4 ถมสระน้ าสาธารณ เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

ประโยชน์พร้อมล้อมร้ัว สถานท่ีในการท า พ้ืนท่ีด าเนินการ ท ากิจกรรมเป็น
กิจกรรมท่ีเป็น หมู่ท่ี 10 ประโยชน์ต่อ
ประโยชน์ต่อ ส่วนรวม
ส่วนรวม

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือ เพ่ือช่วยเหลือผู้ ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง ผู้ด้อยโอกาสทาง ส านักงานปลัด

ด้อยโอกาสในสังคม ยากไร้หรือ ท่ีช่วยเหลือ สังคมมีก าลังใจท่ี
ด้อยโอกาสในสังคม จะอยู่ในสังคม

ต่อไป
6 ก่อสร้างโรงเรียน เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนโรงเรียน ผู้สูงอายุได้รับ ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ รับการดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุ การดูแลเอาใจใส่
และแลกเปล่ียน และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นซ่ึงกัน ความคิด
และกัน เห็นซ่ึงกันและกัน

7 พัฒนาศูนย์บริการ เพ่ือขยายบริการ ปีละ 1 คร้ัง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนคร้ัง อินเตอร์เน็ตมี ส านักงานปลัด

ข้อมูลข่าวสาร อินเตอร์เน็ตด้วย ท่ีพัฒนา ระบบความเร็วสูง
(อินเตอร์เน็ตต าบล) ระบบความเร็วสูง

8 การเตรียมการเลือกต้ัง  เพ่ือให้การจัดการ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ มีความพร้อมใน ส านักงานปลัด

เลือกต้ังเป็นไปตาม ประชาชนท่ีไป การด าเนินการ
ระเบียบ ใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง เลือกต้ัง

9 การจัดกิจกรรมปกป้อง เพ่ือให้ประชาชนมี ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

สถาบันส าคัญของชาติ ความจงรักภักดีต่อ ประชาชน จงรักภักดีต่อ
สถาบันส าคัญ ท่ีเข้าร่วม สถาบันส าคัญของ
ของชาติและมีความ กิจกรรม ชาติและมีความ
สามัคคี สามัคคี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 เพ่ิมประสิทธิภาพการ พ่ือพัฒนาบุคลากร อบรม คนละ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนบุคลากร บุคลากรได้รับ ส านักงานปลัด

ปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่คณะ ให้มีประสิทธิภาพ 1 หลักสูตร/ปี ท่ีเข้าอบรม การพัฒนาการ
ผู้บริหาร สมาชิกอบต. ในการปฏิบัติหน้าท่ี หลักสูตรต่างๆ ปฏิบัติงานมี
พนักงานส่วนต าบล ประสิทธิภาพ
และลูกจ้าง

11 การเตรียมรับเสด็จ เพ่ือเตรียมความ ปีละ 1 คร้ัง 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวนคร้ังท่ีจัด มีความพร้อมใน ส านักงานปลัด

พร้อมในการรับ กิจกรรม การรับเสด็จและ
เสด็จฯและแสดงออก ประชาชนมี
ซ่ึงความจงรักภักดี โอกาสได้เข้าเฝ้า

12
ออกบริการช าระภาษี
เคล่ือนท่ี เพ่ืออ านวยความ ปีละ 1 คร้ัง 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนการ ประชาชนได้รับ กองคลัง

ประจ าปีงบประมาณ สะดวกให้แก่ จัดเก็บภาษี ความสะดวกในการ
2561-2565 ประชาชนผู้มีหน้าท่ี นอกพ้ืนท่ี ช าระภาษี

ช าระภาษี
13 ฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพ่ือศึกษาแนวทาง ปีละ 1 คร้ัง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนคร้ังท่ี เพ่ิมขีดความ ส านักงานปลัด

แก่บุคลากรของ อบต. การพัฒนาเพ่ือน ามา จัดอบรม สามารถในการ
,ผู้น าชุมชน ฯลฯ ใช้พัฒนา  อบต. ท างาน 

14 ก่อสร้างศาลา/อาคาร เพ่ือให้ อบต.มี 2 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนอาคาร อบต. มีสถานท่ี ส านักงานปลัด

อเนกประสงค์ สถานท่ีในการ อเนกประสงค์ ในการบริการ
บริการประชาชน ประชาชนอย่าง
อย่างเพียงพอ เพียงพอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ล้อมร้ัวท่ีท าการ เพ่ือให้มีแนวเขตและ 1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนระยะ ป้องกันทรัพย์สิน ส านักงานปลัด

อบต.ดินจ่ี เพ่ิมเติม ป้องกันทรัพย์สินของ ทางท่ีล้อมร้ัว ของทางราชการ
ทางราชการเสียหาย เสียหาย

16 ก่อสร้าง/ปรับปรุงซุ้ม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ 1 แห่ง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนซุ้ม คนในท้องถ่ินมี ส านักงานปลัด

ประตูทางเข้าต าบลดินจ่ี ก้ันแนวเขตของ ประตู ความภูมิใจใน
ต าบลดินจ่ี เอกลักษณ์ของ

ตนเอง
17 ก่อสร้างศาลากลางน้ า เพ่ือให้ อบต.มีสถาน 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนศาลา อบต. มีสถานท่ี ส านักงานปลัด

(ฝายกกโก) ท่ีในจัดกิจกรรม กลางน้ า ในการจัดกิจกรรม
อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

18 ก่อสร้างแท่นประดิษฐาน เพ่ือให้อบต.มีสถาน 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 แท่นประดิษ อบต. มีสถานท่ี ส านักงานปลัด

พระพุทธรูป ท่ีเคารพสักการะ ฐานพระ เคารพสักการะ
บูชา พุทธรูป บูชา

19 การจัดกิจกรรม เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ ปีละ 3 กิจกรรม 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนคร้ัง ความพร้อมในการ ส านักงานปลัด

ความพร้อมสู่ประชาคม ประชาคมอาเซียน  - อบรมภาษา ท่ีจัดกิจกรรม เป็นประชาคม
อาเซียน  - ศึกษาดูงาน อาเซียน

 - ฯลฯ
20 บูรณาการจัดท า เพ่ือให้การจัดเก็บ ปีละ 1  คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง ระบบการจัดเก็บ กองคลัง

แผนท่ีภาษี ภาษีมีระบบท่ีแน่นอน ท่ีจัดท า ภาษีชัดเจนถูกต้อง
และทะเบียนทรัพย์สิน และสามารถตรวจ และเป็นธรรม

สอบได้โดยสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 บริการรับช าระภาษี เพ่ืออ านวยความ ปีละ 1  โครงการ 5,000         5,000         5,000         5,000         5,000         จ านวน อบต.สามรถ กองคลัง

นอกเวลาราชการปกติ สะดวกแก่ผู้มีหน้าท่ี โครงการ จัดเก็บภาษี
เสียภาษี ท่ีจัดกิจกรรม ได้ตามเป้าหมาย

22 อบรมผู้สูงอายุเพ่ือ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จัก ปีละ 1  โครงการ 80,000       80,000       80,000       80,000       80,000       จ านวน ผู้สูงอายุรู้จัก ส านักงานปลัด

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุจ านวน โครงการ วิธีดูแลสุขภาพ
ของตนเอง 751  คน ท่ีจัดกิจกรรม ของตนเอง

23 ก่อสร้างปะร าพิธี บริเวณ เพ่ือเตรียมความ 1 แห่ง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวน ปะร าพิธีสามารถ ส านักงานปลัด

สนามฟุตบอล อบต.ดินจ่ี พร้อมในด้านการ ปะร าพิธี รองรับจ านวน
จัดเตรียมสถานท่ีน่ัง บุคลากรได้เป็น
ให้กับคณะผู้บริหาร/ อย่างดีและ
ประธาน เหมาะสมกับผู้เข้า

ร่วมพิธี
24 ปรับปรุงหนองห้วยเสือ เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนสถาน มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

เต้นเป็นท่ีออกก าลังกาย สถานท่ีในการออก พ้ืนท่ีด าเนินการ ท่ีๆออกก าลัง ท ากิจกรรมเป็น
หมู่ท่ี 3 ก าลังกายเป็น หมู่ท่ี 3 กาย ประโยชน์ต่อ

ประโยชน์ต่อ ส่วนรวม
ส่วนรวม

25 ก่อสร้างลานสุขภาพภาย เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนลาน มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

ในหมู่บ้าน ม.11 ลานสุขภาพ ม.11 พ้ืนท่ีด าเนินการ กีฬาท่ีก่อ ท ากิจกรรมเป็น

หมู่ท่ี 11 สร้าง ประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 ปรับปรุงท่ีสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท่ีสาธารณท่ี มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

ประโยนช์ ม.7 สถานท่ีสาธารณ พ้ืนท่ีด าเนินการ ปรับปรุง ท ากิจกรรมเป็น

ประโยชน์ ม.7 หมู่ท่ี 7 ประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา เพ่ือให้ล าห้วย 1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ล าห้วยท่ีพัฒนา ล าห้วยสะอาดข้ึน ส านักงานปลัด

ล าห้วยสังกะหมู่ท่ี.4,5,8 สะอาดข้ึน พ้ืนท่ีด าเนินการ สะอาดข้ึน

10 หมู่ท่ี 4,5,8,10

28 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้มีเคร่ืองครัว 1/คร้ังต่อปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนอุปกรณ์ มีวัสดุอุปกรณ์ ส านักงานปลัด

เคร่ืองครัว ใว้ใช้ ท่ีจัดช้ือ ใว้ใช้

29 จัดซ้ือเต้นภายในหมู่ เพ่ือมีเต้นใว้ใช้ 1/คร้ังต่อปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเต้นท์ มีเต้นท์ใว้ใช้ ส านักงานปลัด

บ้าน ภายในหมู่บ้าน ท่ีจัดซ้ือ ภายในหมู่บ้าน

30 เทลานคอนกรีตภาย เพ่ือสะดวกในการ 1/คร้ังต่อปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระยะ เพ่ือสะดวกในการ ส านักงานปลัด

ใน อบต. สัญจร ท่ีคอนกรีต สัญจร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 ก่อสร้างสระน้ าคสล. เพ่ือปรับภูมิทัศน์ 1/คร้ังต่อปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสระน้ า เพ่ือสะดวกในการ ส านักงานปลัด

ภายใน อบต. ภายในอบต. ท่ีสร้าง สัญจร

32 ก่อสร้างโครงหลังคา เพ่ือประกอบกิจกรรม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนอาคาร เพ่ือประกอบกิจ ส านักงานปลัด

เอนกประสงค์ภายใน ต่างๆในอบต. 1 หลัง ท่ีสร้าง กรรมต่างๆใน

อบต. อบต.

33 ก่อสร้างลานกีฬาฝาย เพ่ือให้ประชาชนมี 1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนลาน มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

กกโก ท่ีเล่นกีฬา กีฬาท่ีก่อ ท ากิจกรรมเป็น

สร้าง ประโยชน์ส่วนรวม

34 ก่อสร้างสะพานจุดชม เพ่ือเป็นสถานท่ี 1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนลาน มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

วิวรอบๆภูน้อย ท่ิงเท่ียว กีฬาท่ีก่อ ท ากิจกรรมเป็น

สร้าง ประโยชน์ส่วนรวม

35 โครงการป่ันจักรยาน รณรงค์ให้ประชาชน 1 คร้ัง/ปี 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนลาน มีสถานท่ีในการ ส านักงานปลัด

เสือภูเขา ป่ันออกก าลังกาย กีฬาท่ีก่อ ท ากิจกรรมเป็น

สร้าง ประโยชน์ส่วนรวม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างถนนล าเลียงผลผลิต เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ทางการเกษตรภายในต าบล สะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

สูง ๐.๕๐ เมตร
2 ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

ต าบล สะดวก ยาว 20 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
สูง ๐.๕๐ เมตร

3 ลงดินลูกรังภายในต าบล เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
สะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

สูง ๐.๕๐ เมตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๕ ปี (พ.ศ.2561-256๕)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน

     1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนภายใน เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

ต าบล สะดวก ยาว 20 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
สูง ๐.๕๐ เมตร

5 ก่อสร้างถนนดินลูกรังสายใหม่ เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
(สายหนองบัวบาน) สะดวก ยาว 50 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
 บ้านโคกสนาม หมู่ท่ี 3 หนา๐.2๐ เมตร

6 ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่- เก่า  เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ผลผลิตและลงดินลูกรังถนน สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
ล าเลียงทางการเกษตร หนา๐.2๐ เมตร
บ้านห้วยสมอทบ หมู่ท่ี 6

7 ก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่- เก่า เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ผลผลิตและลงดินลูกรังถนน สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
ล าเลียงทางการเกษตร หนา๐.2๐ เมตร
 บ้านทุ่งสว่างพัฒนา หมู่ท่ี 8

8 ลงดินลูกรังถนนล าเลียงผลผลิต เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ทางการเกษตรสายห้วยมะอึและ สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
สายท่าฝายบ้านโพนแพง หนา๐.2๐ เมตร
หมู่ท่ี 10

9 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแพง สะดวก ยาว 2000 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 5 หนา๐.2๐ เมตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยเหนือ เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

วัดโพธ์ิชัย บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี 1 สะดวก ยาว 300 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หนา๐.15 เมตร

11 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นรอบ เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี ๒ สะดวก ยาว 200 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน

หนา0.15 เมตร
ไหล่ทาง 0.50เมตร

12 ก่อสร้างถนนคสล. สายไป เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
วัดพูนสวัสด์ิประชาสามัคคี สะดวก ยาว 500 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ท่ี 7 หนา0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.50เมตร
13 ซ่อม/สร้างถนนคสล.ทางไป เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

ศาลาประชาคม บ้านโพนแพง  สะดวก ยาว 140 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 4 หนา0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.50เมตร
14 ก่อสร้างถนนสายใหม่ เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง

สายก่ิวโป่งแก บ้านท่านาเลา สะดวก ยาว 30 กิโลเมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 9 ต.ดินจ่ี ไปบ้านนาบอน สูง ๐.๕๐ เมตร
ต.นาบอน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
15 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย คสล. เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง

รูปตัวยู (U) ซอยหน้าบ้าน สะดวก ยาว 200 เมตร รางระบายน้ า สะดวกข้ึน
นายศักดา บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี 1 ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.
0.10 เมตร

16 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย คสล.  เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง
รูปตัวยู (U) รอบศาลาประชาคม สะดวก ยาว 200 เมตร รางระบายน้ า สะดวกข้ึน
บ้านดินจ่ีหมู่ท่ี ๒ ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.
0.10 เมตร

17 ก่อสร้างรางระบายน้ าเสีย คสล. เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน การคมนาคม กองช่าง
รูปตัวยู (U)  บ้านโพนแพง สะดวก ยาว 200 เมตร รางระบายน้ า สะดวกข้ึน
หมู่ท่ี 4เส้น เช่ือม หมู่ 8 ลึก 0.60 เมตร เพ่ิมข้ึน

ความหนา คสล.
0.10 เมตร

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้การคมนาคม กว้าง ๔ เมตร 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนถนน การคมนาคม กองช่าง
บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ท่ี 7 สะดวก ยาว 40 เมตร เพ่ิมข้ึน สะดวกข้ึน
 เช่ือมบ้านดินจ่ี หมู่ท่ี11 หนา0.15 เมตร

ไหล่ทาง 0.50เมตร
19 จัดหาเคร่ืองกรองน้ าอุปโภค เพ่ือให้ประชาชน 11  เครือง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวน ประชาชนมี กองช่าง

บริโภคภายในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ เคร่ืองกรองน้ า น้ าสะอาดใช้

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 บ ารุงรักษาปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชน 2 แห่ง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนน้ า ประชาชนมี กองช่าง

น้ าซับภูเขาในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ซับภูเขา น้ าสะอาดใช้
ท่ีซ่อมแซม

21 ขยายเขต(ท่อส่งน้ า)ประปา/ เพ่ือให้ประชาชน ระยะทาง 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ระยาทาง ประชาชนมี กองช่าง
น้ าซับภูเขาในต าบล มีน้ าสะอาดใช้  2 กิโลเมตร ขยายเขต น้ าสะอาดใช้

22 จัดหาถังกักเก็บน้ าฝน PVC เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 20 ถัง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ภายในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ถังเก็บน้ าฝน อุปโภคบริโภค

PVC อย่างเพียงพอ
23 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 10 คร้ัง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนคร้ัง ประชาชนมี กองช่าง

ภายในต าบล มีน้ าสะอาดใช้ ท่ีซ่อมแซม น้ าสะอาดใช้
ภายในต าบล ท่ีซ่อมแซม

24 ตู้น้ าหยอดเหรียญภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 1 แห่ง 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     จ านวนตู้น้ า ประชาชน กองช่าง
มีน้ าสะอาดไว้ หยอดเหรียญ มีน้ าสะอาด
บริโภค ไว้บริโภค

25 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านโพนแพงหมู่ท่ี 5 ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านท่านาเลาหมู่ท่ี 9 ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายใน เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านดินจ่ี     หมู่ท่ี 11 ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 
เพียงพอ ทุกครัวเรือน

27 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าไปถ้ าพระ เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 
เพียงพอ ทุกครัวเรือน

28 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้ประชาชนมี 1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางการ ประชาชนมี กองช่าง
ภายในต าบล ไฟฟ้าใช้อย่าง ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้ครบ 

เพียงพอ ทุกครัวเรือน
29 ติดต้ังไฟส่องสว่างภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชน 10 จุด/ปี 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     จ านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง

ปลอดภัยในการ ท่ีติดต้ัง ความปลอดภัย
สัญจรไปมา ในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน
30 ติดต้ังแผงโซล่าเซลภายในต าบล เพ่ือให้ประชาชนมี 3 แผง/ปี 1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  1,200,000  จ านวน ประชาชนมี กองช่าง

ไฟฟ้าใช้อย่าง แผงโซลาเซล ไฟฟ้าพลังงาน
เพียงพอ ท่ีติดต้ัง แสงอาทิตย์ใช้

ในการเกษตร
31 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชน 20 จุด/ปี 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     จ านวนจุด ประชาชนมี กองช่าง

ภายในต าบล ปลอดภัยในการ ท่ีติดต้ัง ความปลอดภัย
สัญจรไปมา ในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา





   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ เพ่ือให้สมาชิกมีขวัญ 6 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการ  การปฏิบัติงาน ส านักงานปลัด
อปพร. และก าลังใจในการ (ตามความเหมาะ  จัดกิจกรรม ของอปพร.มี

ปฏิบัติงาน สมและจ าเป็น) ประสิทธิภาพ
มากข้ึน

2 ทบทวน สมาชิก อปพร. เพ่ิมขีดความสามารถ ปีละ 1 คร้ัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนการ  เพ่ิมจ านวนสมาชิก ส านักงานปลัด
และอบรมสมาชิก อปพร.เพ่ิม การปฏิบัติงาน  จัดกิจกรรม อปพร.ให้ได้ตาม

ระเบียบก าหนด
3 การซ้อมแผนสาธารณภัยต่างๆ เพ่ือเตรียมความ ปีละ 2 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ  ประชาชนปฏิบัติ ส านักงานปลัด

ท่ีจะเกิดข้ันในพ้ืนท่ี พร้อมในการรับมือ  จัดกิจกรรม ตามหลักได้ถูกต้อง
ภัยต่างๆ เม่ือเกิดภัยข้ัน

4 อบรมเพ่ิมศักยภาพพนักงาน เพ่ือให้พนักงานมี ปีละ 2 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ  ให้มีความรู้ความ ส านักงานปลัด
ดับเพลิง อบต.ดินจ่ี ความรู้ความสามารถ  จัดกิจกรรม เข้าใจในการป้องกัน

เก่ียวกับการดับเพลิง และระงับอัคคีภัย
5 ก่อสร้างโรงจอดรถเพ่ิมเติม เพ่ือให้อบต. ดินจ่ี 1 แห่ง 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนโรง อบต.มีสถานท่ี ส านักงานปลัด

(รถดับเพลิง และรถเก็บขยะ)  มีสถานท่ีจอดรถ จอดรถท่ีต่อเติม จอดรถอย่าง
อย่างเพียงพอ เพียงพอ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ า เพ่ือเป็นการป้องกัน 1 คร้ัง 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    จ านวนการ  ป้องกันและลด ส านักงานปลัด

ในเด็กอายุ 3-15 ปี และลดการเสียชีวิต  จัดกิจกรรม การเสียชีวิตจาก
จากการจมน้ าและให้ การจมน้ าและให้
ความรู้ในการช่วย ความรู้ในการช่วย
เหลือคนจมน้ าได้ถูกวิธี เหลือคนจมน้ าได้

ถูกวิธี
7 อบรมอาสาสมัครป้องกัน เพ่ืออบรมให้ความรู้ จัดอบรมป้องกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ  อาสาสมัครมี ส านักงานปลัด

ไฟป่า แก่อาสาสมัครป้องกัน ไฟป่าให้แก่อาสา  จัดกิจกรรม ความรู้ในการ
ไฟป่า สมัครฯ ป้องกันไฟป่า

 ปีละ 2 คร้ัง

8 ก่อสร้างป้อมยาม/จุดตรวจ เพ่ือไว้เป็นจุดบริการ 3 แห่ง 300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  จ านวนป้อมยาม มีสถานท่ีบริการ ส านักงานปลัด
ภายในต าบล ประชาชนในโอกาส /จุดตรวจ ประชาชนใน

ต่างๆ โอกาสต่างๆ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 11 แห่ง 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีการ ส านักงานปลัด
พอเพียงต าบลดินจ่ี ให้มีระบบการบริหาร ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาการบริหาร

จัดการชุมชนอย่าง จัดการอย่างมี
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

2 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุน เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ 11 กลุ่ม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนกลุ่ม กลุ่มอาชีพ ส านักงานปลัด
หมุนเวียนกลุ่มอาชีพ/ ต่างๆ มีเงินทุน (ตามท่ีขอรับเงิน อาชีพท่ีได้รับ มีเงินทุน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ หมุนเวียน อุดหนุน กรณี การส่งเสริม หมุนเวียน
พอเพียง เอกสารถูกต้อง)

3 การจัดกิจกรรมส่งเสริม เพ่ือให้ประชาชนมี ปีละ 1 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ  ประชาชนมี ส านักงานปลัด
อาชีพ ห่างไกลยาเสพติด ความรู้ ความเข้าใจ  จัดกิจกรรม พฤติกรรมรักษา

รู้โทษภัยยาเสพติด สุขภาพและรู้โทษ
ภัยของยาเสพติด

4 TO  BE NUMBER ONE เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 2 กิจกรรม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนการ  ประชาชนรู้จัก ส านักงานปลัด
(การป้องกันและแก้ไข รู้จักโทษภัยของ  จัดกิจกรรม โทษภัยยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด) ยาเสพติดและห่างไกล และห่างไกล

จากยาเสพติด จากยาเสพติด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ก่อสร้างลานกีฬาอเนก เพ่ือให้ประชาชน 1  แห่ง 2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000  จ านวนลานกีฬา ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ประสงค์ในต าบล มีสนามกีฬาในการ ในต าบล สุขภาพแข็งแรง 
ออกก าลังกาย รู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์
6 จัดประชุม อบต. พ่ือรับทราบปัญหา ปีละ 1 คร้ัง 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       จ านวนครัวเรือน ปัญหาความ ส านักงานปลัด

พบประชาชน ความต้องการของ มีส่วนร่วมในการ ต้องการของ
ประชาชน พัฒนาท้องถ่ิน ประชาชนได้รับ

การแก้ไข
7 อบรมให้ความรู้ด้าน เพ่ือให้ประชาชนมี ปีละ 1  คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมี ส านักงานปลัด

กฎหมายและด้านต่างๆ ความรู้เร่ืองกฎหมาย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน ท่ีควรรู้ เร่ืองกฎหมายท่ี

ประชาชนควรรู้
มากข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.2 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กาฬสินธ์ุคนดี เพ่ือให้ประชาชน ปีละ 1 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนโครงการ ประชาชนเป็น ส านักงานปลัด

สุขภาพดี  รายได้ดี เป็นคนดี มีสุขภาพดี  ท่ีจัดกิจกรรม คนดี มีสุขภาพดี 
และมีรายได้ดี และมีรายได้ดี

2 จัดหาวัสดุก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุ เพ่ือควบคุมและ ปีละ 1 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนโครงการ ไม่มีโรคติดต่อ ส านักงานปลัด

ยุงและสัตว์พาหะน าโรค ป้องกันโรค ท่ีจัดกิจกรรม ระบาดในต าบล
ระบาดต่างๆ

3 จัดหาวัคซีนป้องกัน เพ่ือควบคุมและ ปีละ 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโครงการ ประชาชนมีวัคซีน ส านักงานปลัด

โรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาด ป้องกันโรคต่างๆ ท่ีจัดกิจกรรม และยารักษาโรค
ต่างๆ ใช้อย่างเพียงพอ

4 พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนใน เพ่ือควบคุมและ ปีละ 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนโรคระบาด ป้องกันและ ส านักงานปลัด

การควบคุมป้องกันโรค ป้องกันโรคต่างๆ ในชุมชนลดลง ควบคุมโรคได้
ไข้เลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ  ทันเวลา

5 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม 11 ศูนย์ 150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  จ านวนศูนย์ อสม.สามารถ ส านักงานปลัด

ชุมชนในต าบล สาธารณสุขในชุมชน สาธารณสุข ด าเนินกิจกรรม
มูลฐานชุมชนท่ีได้ ในชุมชนได้อย่าง
รับการอุดหนุน มีประสิทธิภาพ

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 รณรงค์ป้องกันและควบคุม เพ่ือควบคุมและป้อง ปีละ 2  คร้ัง 50,000     50,000     50,000     50,000     50,000     จ านวนคร้ัง ป้องกันและ ส านักงานปลัด

โรคติดต่อในชุมชน  กันการเกิดโรคติดต่อ ท่ีจัดกิจกรรม ควบคุมโรคได้ทัน
ระบาดในชุมชน  กับเวลา

7 พัฒนาระบบหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน เพ่ือทบทวนความรู้ให้ ปีละ 1 คร้ัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนการ ผู้ปฏิบัติงานมีทักษะ ส านักงานปลัด

 (EMS)  อบต.ดินจ่ี เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรม ในการปฐมพยาบาล
กู้ชีพ ฉุกเฉิน (EMS) เบ้ืองต้นก่อนส่ง

ผู้ป่วยถึงโรง
พยาบาลได้ทันเวลา

8 อบรมยกระดับงานด้านการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน ปีละ 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการ อาสาสมัครผู้ ส านักงานปลัด

บริการแพทย์ฉุกเฉินจากระดับ การปฏิบัติงานและลด จัดกิจกรรม ปฏิบัติงานกู้ชีพ
 ER (BLT) ความเส่ียงการเสีย ฉุกเฉิน (BLS) มี

ชีวิตของผู้ป่วย  ทักษะในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย
เบ้ืองต้น

9 โครงการตามพระราชด าริด้าน เพ่ือให้ประชาชนมี ปีละ ๓  โครง 220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  จ านวนโครงการ ประชาชนมี ส านักงานปลัด

สาธารณสุข หมู่ท่ี ๑,2,3,4,5,6 สุขภาพท่ีดี การ ท่ีจัดกิจกรรม สุขภาพท่ีดี
7,8,9,10,11 หมู่บ้านละ
20,000.- บาท

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 วัสดุวิทยศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือให้มีวัสดุวิทยา ปีละ 1  คร้ัง 60,000     60,000     60,000     60,000     60,000     จ านวนโครงการ ประชาชนมีวัสดุ ส านักงานปลัด

ศาสตร์การแพทย์ใว้ ท่ีจัดกิจกรรม การแพทย์ใช้ใน
ใช้ เขตพ้ืนท่ี

11 โครงการหน่วยแพทย์ เพ่ือให้การดูแลด้าน ปีละ 1  คร้ัง 200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  จ านวนโครงการ ประชาชนมีสุขภาพ ส านักงานปลัด

เคล่ือนท่ี พอสว สุขภาพของประชาชน ท่ีจัดกิจกรรม ท่ีดี
ต าบลดินจ่ี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



   ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองท่ีดี

 2.7 แผนงานงบกลาง
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 จัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ือ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ 60-69 ปี 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 8,400,000 จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุมีเงินใช้ ส านักงานปลัด
การยังชีพให้กับผู้สูงอายุ มีเงินใช้จ่ายใน  จ านวน 416 ราย มีคุณภาพชีวิต จ่ายเพ่ือการยังชีพ

แต่ละเดือน ผู้สูงอายุ 70-79 ปี ท่ีดีข้ึน และอยู่ในสังคม
จ านวน 255 ราย อย่างมีความสุข
ผู้สูงอายุ 80-89 ปี 
จ านวน 75 ราย
ผู้สูงอายุ 90 ปี 
จ านวน 11 ราย

2 จัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ือ เพ่ือให้ผู้พิการ ผู้พิการ  328  ราย 3,760,000 3,760,000 3,760,000 3,760,000 3,760,000 จ านวนผู้พิการ  ผู้พิการมีเงินใช้ ส านักงานปลัด
การยังชีพให้กับผู้พิการ มีเงินใช้จ่ายใน มีคุณภาพชีวิต จ่ายเพ่ือการยังชีพ

แต่ละเดือน ท่ีดีข้ึน และอยู่ในสังคม
ตามปกติ

3 จัดสรรเงินสงเคราะห์เพ่ือ เพ่ือให้ผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือ  14  ราย 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือมีคุณภาพ ส านักงานปลัด
การยังชีพให้กับผู้ติดเช้ือ มีเงินใช้จ่ายใน มีคุณภาพชีวิต ชีวิตท่ีดีข้ึน

แต่ละเดือน ท่ีดีข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาศักยภาพของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอาศัย  น่าท่องเท่ียว และน่าลงทุน ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 สร้างสังคมแห่งความม่ันคงและปลอดภัย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ,ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม

     2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักเพ่ือสนับสนุน 1 กองทุน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการ  ประชาชนชาว ส านักงานปลัด

ประกันสุขภาพ (สปสช.) กองทุนหลัก  จัดกิจกรรม ต าบลดินจ่ี มี
ประจ าต าบล ประกันสุขภาพ ร่างกายท่ีแข็งแรง

(สปสช.) และมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายสมทบ 1 กองทุน 190,250 190,250 190,250 190,250 190,250 จ านวนการ  ข้าราชการส่วน ส านักงานปลัด
บ านาญข้าราชการส่วน กองทุนบ าเหน็จ  จัดกิจกรรม ท้องถ่ินมีบ าเหน็จ
ท้องถ่ิน (กบท.) บ านาญข้าราช บ านาญ

การส่วนท้องถ่ิน และมีคุณภาพชีวิต
(กบท.) ท่ีดีข้ึน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตทางการเกษตรและการตลาด
     3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างฝายคันดินภายในต าบล เพ่ือลดปัญหา 2 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
ภัยแล้ง คันดินท่ีสร้าง ใช้ในการเกษตร

2 เสริมคันดินฝายดอนเจ้าปู่ เพ่ือลดปัญหา 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
 (ด่านขี หมา) บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี ๒ ภัยแล้ง คันดินท่ี ใช้ในการเกษตร

เสริมคัน
3 เสริมคันดินฝายดอนเจ้าย่า เพ่ือลดปัญหา 1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด

 (ด่านขี หมา) บ้านดินจ่ี หมู่ท่ี ๒ ภัยแล้ง คันดินท่ี ใช้ในการเกษตร
เสริมคัน

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือบ ารุงรักษา 5 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
ฝายน  าล้น/ฝายคันดินภายในต าบล แหล่งน  า ท่ีซ่อมแซม ใช้ในการเกษตร

5 ขุดลอกฝายกกโกบริเวณ  เพ่ือบ ารุงรักษา 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
ภูน้อย แหล่งน  า ท่ีขุดลอก ใช้ในการเกษตร

6 ขุดสระน  า/เจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้มีแหล่งน  า 20  บ่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนบ่อ ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
เพ่ือการเกษตรในต าบล ท าการเกษตร บาดาลท่ีขุด ใช้ในการเกษตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 จัดหารถแทรคเตอร์ประจ าต าบล เพ่ือใช้ในกิจการ 1 คัน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  จ านวนรถ มีรถใช้ในการ ส านักงานปลัด

งานของ อบต. แทรกเตอร์ ปรับเกรดถนน
ในต าบล

8 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การเกษตร เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ 1 แห่ง 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ านวนศูนย์ มีศูนย์เรียนรู้ ส านักงานปลัด
ประจ าต าบล สาธิตการเกษตร เรียนรู้ สาธิตการเกษตร

ประจ าต าบล ประจ าต าบล

9 ขุดลอกเสริมคันคูฝายภายใน  เพ่ือบ ารุงรักษา 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
ต าบล แหล่งน  า ท่ีขุดลอก ใช้ในการเกษตร

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือบ ารุงรักษา 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนฝาย ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด
ฝายน  าล้นล าห้วยสังกะตอนบน แหล่งน  า ท่ีซ่อมแซม ใช้ในการเกษตร

11 เจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถัง เพ่ือให้มีแหล่งน  า 11  บ่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนบ่อ ประชาชนมีน  า ส านักงานปลัด

ภายในหมู่บ้าน /ภายในต าบล ท าการเกษตร บาดาลท่ีขุด ใช้ในการเกษตร

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลักแบบครบวงจร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตทางการเกษตรและการตลาด
     3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร

 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนพันธ์ุปลา,พันธ์ุพืช, เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิม ปีละ 1 คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี ลดรายจ่าย ส านักงานปลัด
พันธ์ุผัก,พันธ์ุไม้ ฯลฯ ให้ประชาชน รายได้ในครอบครัว/ รายได้เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมรายได้ใน
ในเขตต าบล ตามแนวปรัชญา ชุมชน ตามแนว ครอบครัว
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
2 ฝึกอบรมศึกษาดูงานและ   พ่ือให้ประชาชนมี ปีละ 1 คร้ัง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนการ ประชาชนมี ส านักงานปลัด

ด าเนินการเกษตรตามแนวปรัชญา ความรู้ในการ จัดกิจกรรม ความรู้และ
เศรษฐกิจพอเพียงเช่น การเล้ียง ประกอบอาชีพ แนวทางในการ
โคเน้ือหรือโคขุน เป็นต้น ประกอบอาชีพ

3 เพ่ิมประสิทธิภาพและปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ ปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ ประชาชนมี ส านักงานปลัด
ศูนย์บริการและถ่ายทอด ภาพและปรับปรุง จัดกิจกรรม ความรู้ด้าน สนง.เกษตร
เทคโนโลยี การเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีการ การเกษตร
ประจ าต าบล เกษตรประจ าต าบล

4 ฝึกอบรมให้ความรู้ในการผลิต เพ่ือให้ประชาชนมี ปีละ 1 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ ประชาชนมี ส านักงานปลัด
และการใช้สารเคมี/สารชีวภัณฑ์ ความรู้ในการผลิต จัดกิจกรรม ความรู้ในการ สนง.เกษตร

และการใช้สารเคมี ผลิตและการ
ใช้สารเคมี

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มวิสาหกิจ 11 กลุ่ม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนกลุ่มท่ี กลุ่มวิสาหกิจ ส านักงานปลัด

วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสนับสนุน ชุมชนมีความ เข้าร่วมกิจกรรม ชุมชนมีความ สนง.เกษตร
ปัจจัยการผลิต เข้มแข็ง เข้มแข็ง

6 ส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินด้วย เพ่ือส่งเสริมเกษตรกร 50  ราย/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน เกษตรกร ส านักงานปลัด
ปุ๋ยพืชสดและการไถกลบ หันมาปรับปรุงบ ารุง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม หันมาปรับปรุง สนง.เกษตร
ตอฟางข้าว ดินด้วยปุ๋ยพืชสดและ บ ารุงดินด้วย

การไถกลบตอฟางข้าว ปุ๋ยพืชสดและ
การไถกลบตอ
ฟางข้าว

7 จัดต้ังโรงสีข้าว(ข้าวกล้อง) เพ่ือรองรับผลผลิต ปีละ  1  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรงสีข้าวชุมชน มีแหล่งผลิต ส านักงานปลัด
ชุมชน ข้าวจากเกษตรกรใน ข้าวคุณภาพ

ชุมชน และผลิตข้าว จ าหน่ายให้แก่
คุณภาพจ าหน่ายให้ ผู้บริโภค
แก่ผู้บริโภค

8 ด าเนินโครงการเกษตรพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนมี ปีละ 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการ ประชาชน ส านักงานปลัด
ตัวอย่าง เช่นโครงการเกษตรผสม ความรู้เก่ียวกับเกษตร จัดกิจกรรม มีความรู้เก่ียว
ผสานตัวอย่าง พอเพียงตามแนว กับเกษตรพอ

ปรัชญาเศรษฐกิจ เพียงตามแนว
พอเพียง ปรัชญาฯ

9 จัดซ้ือท่ีดินและปรับปรุงพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นแปลงเกษตร 1  แห่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนน า ส านักงานปลัด
แปลงเกษตรผสมผสานตัวอย่าง สาธิตตัวอย่างให้กับ ท่ีด าเนินการ ความรู้ไปปฏิบัติ

ประชาชน เกษตรผสมผสาน ในพ้ืนท่ีของตน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 โครงการจัดซ้ือชุดเพาะพันธ์ เพ่ือเป็นแปลงเกษตร 11 แห่ง 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 จ านวนชุดเพาะ ประชาชนมีปลา ส านักงานปลัด

ปลาเคล่ือนท่ี 11 หมู่ สาธิตตัวอย่างให้กับ พันธ์ุปลา ใว้กินใว้ขาย
ประชาชน ท่ีช้ือ ในพ้ืนท่ีของตน

11 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินท้ังระบบ ประชาชนมีน้ าใช้ 11 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนธนาคาร ประชาชนมี ส านักงานปลัด
ปิดและระบบเปิด น้ าท่ีด าเนินการ น้ าใช้

ในพ้ืนท่ีของตน

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเท่ียวและน่าลงทุน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว    
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

 5.1 แผนงานบริหารท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ฝึกอบรมเยาวชน/ประชาชน เพ่ือให้เยาวชน/ ปีละ 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน เยาวชน/ ส านักงานปลัด
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ประชาชนมีจิตส านึก เข้าร่วมกิจกรรม ประชาชนมีจิต
ทรัพยากรธรรมชาติและ ในการอนุรักษ์ ส านึกในการ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์

และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

2 ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ     เพ่ือลดปัญหา ปีละ 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน ลดปัญหาภาวะ ส านักงานปลัด
 รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว ภาวะโลกร้อน ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม โลกร้อน

3 ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูลในเขต เพ่ือก าจัดขยะและ 3 กิจกรรม 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนขยะและ มีแหล่งก าจัด ส านักงานปลัด
ต าบลดินจ่ี ส่ิงปฏิกูลในเขต  -ศึกษาอบรม ส่ิงปฏิกูลลดลง ขยะในต าบล

ต าบล การจัดเก็บขยะ ไม่เกิดโรค
 -จัดหาท่ีท้ิงขยะ ระบาดในชุมชน
 - จัดหาถังรองรับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 จัดหารถดูดส่ิงปฏิกูล เพ่ือให้มีรถดูดส่ิง 1 คัน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนรถดูด มีรถดูดส่ิงปฏิกูล ส านักงานปลัด

ประจ าต าบล ปฏิกูลบริการ ส่ิงปฏิกูล บริการประชาชน
ประชาชน

5 ส่งเสริมสนับสนุนการอบรม เพ่ืออ านวยความ 1 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนการ นักท่องเท่ียว ส านักงานปลัด
มัคคุเทศก์น้อย สะดวกแก่ประชาชน จัดกิจกรรม เดินทางมาเท่ียว

ผู้มาเย่ียมชมซาก เพ่ิมมากข้ึน
ดึกด าบรรพ์

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านการ เพ่ือส่งเสริมการ สร้างโรงเรือน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนการ ภูน้อยเป็นแหล่ง ส านักงานปลัด
เกษตรภูน้อย ท่องเท่ียวภูน้อย จ านวน 1 หลัง จัดกิจกรรม ท่องเท่ียวเชิง

เกษตรผสมผสาน
ประชาชนมี
รายได้พ่ิมข้ึน

7 ก่อสร้างสวนพักผ่อนสาธารณะเพ่ือเป็นท่ีพักผ่อน 1 แห่ง 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    จ านวนสวน ประชาชนมี ส านักงานปลัด
(ฝายกกโก และหนองเสือเต้น) และออกก าลังกาย สาธารณะ สถานท่ีพักผ่อน
ภายในต าบล ของประชาชน และสถานท่ี

ออกก าลังกาย
8 โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์ เพ่ือประชาชนมีน้ าใช้ ปีละ 1 คร้ัง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวนประชาชน ประชาชนมีจิต ส านักงานปลัด

พระราชาสู่แปลงเกษตรผสม มีจิตส านึกในการ ท่ีเข้าร่วมกิจ ส านึกในการ
ผสานประชารัฐ อนุรักษ์ทรัพยากร กรรม อนุรักษ์ทรัพยกร

ธรรมชาติ/ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเท่ียวและน่าลงทุน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว    
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
     5 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว

 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ก่อสร้างรางระบายน ้าเสีย เพ่ือก่อสร้างราง กว้าง 0.60 ม. 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ระยะทางการ ลดปัญหา กองช่าง
รูปตัวยู (U) ภายในภูน้อย ระบายน ้าเสีย  สูง0.75 ม. ก่อสร้าง น ้าท่วมขัง

ภายในภูน้อย  ยาวเฉล่ีย350 ม.
2 ก่อสร้างท่อระบายน ้าเสีย เพ่ือก่อสร้างท่อ ขนาด      0.20 ม. 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ระยะทางการ ลดปัญหา กองช่าง

ภายในภูน้อย ระบายน ้าเสียภายใน ขนาด      0.30 ม. ก่อสร้าง น ้าท่วมขัง
ภูน้อย ขนาด      0.40 ม.  

ขนาด      0.80 ม.
3 ก่อสร้างห้องน ้า ชาย-หญิง เพ่ือให้มีห้องน ้าส้าหรับ  จ้านวน  1  แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวนห้องน ้า มีห้องน ้าไว้บริการ กองช่าง

ห้องน ้าคนพิการ ชาย-หญิง บริการนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียว

4 ก่อสร้างศาลาท่ีพักผ่อน เพ่ือให้มีแหล่ง 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนผู้ท่ีมา มีแหล่งท่องเท่ียว กองช่าง
บริการนักท่องเท่ียว ท่องเท่ียวประจ้า ท่องเท่ียว ประจ้าต้าบล/และ

ต้าบล/และ ประชาชนมีราย
ประชาสัมพันธ์ ได้เพ่ิมขึ น
แหล่งท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
ผลผลิตโครงการ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว  - ปรับปรุงถนนทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนผู้ท่ีมา ประชาชนมีรายได้ กองช่าง

ภูน้อย (แหล่งค้นพบ ให้อยากมาเท่ียว ขึ นไปชมซาก ท่องเท่ียว เพ่ิมขึ นจากการ
ซากดึกด้าบรรพ์ ไดโนเสาร์) ดึกด้าบรรพ์ จ้าหน่ายสินค้า

 - ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณภูน้อย
- ฯลฯ ปีละ 1 ครั ง)

6 ก่อสร้างลานจอดรถภูน้อย เพ่ือให้มีสถานท่ีจอดรถ 1  แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน มีสถานท่ีจอดรถ กองช่าง
ส้าหรับนักท่องเท่ียว ลานจอดรถ ส้าหรับท่องเท่ียว

งบประมาณและท่ีผ่านมา



แบบ ผ.03

ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 44 38,290,000   44 38,290,000   44 38,290,000    44 38,290,000    44 36,890,000    220 184,450,000 

รวม 44 38,290,000   44 38,290,000   44 38,290,000    44 38,290,000    44 36,890,000    220 184,450,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนและสังคมท่ีมีคุณภาพ
  2.1 แผนงานบริหาร 35 13,765,000   35 13,765,000   35 13,765,000    35 13,765,000    35 13,765,000    175 68,825,000   
งานท่ัวไป
  2.2 แผนงานสาธารณสุข 11 1,940,000      11 1,940,000     11 1,940,000      11 1,940,000      11 1,940,000      55 9,700,000      
  2.3 แผนงานการศาสนา 3 310,000        3 310,000        3 310,000         3 310,000         3 310,000         15 1,550,000      
วัฒนธรรมและนันทนาการ
  2.4 แผนงานการศึกษา 9 18,669,760   9 18,669,760   9 18,669,760    9 18,669,760    9 18,669,760    45 93,348,800   
  2.5 แผนงานรักษา 8 1,520,000      8 1,520,000     8 1,520,000      8 1,520,000      8 1,520,000      40 7,600,000      
ความสงบภายใน 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี  (พ.ศ.2561-256๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลดินจ่ี  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม ๕ ปีปี 256๕



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

  2.6 แผนงานสร้างความ 7 3,230,000      7 3,230,000     7 3,230,000      7 3,230,000      7        3,230,000      35 16,150,000   
เข้มแข็งของชุมชน
  2.7 แผนงานงบกลาง 4 9,055,600      4 9,055,600     4 9,055,600      4 9,055,600      4        9,055,600      20 45,278,000   

รวม 77 48,490,360   77 48,490,360   77 48,490,360    77 48,490,360   77 48,490,360    385 242,451,800 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ผลิตทางการเกษตร
  3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 2,500,000      11 2,500,000     11 2,500,000      11 2,500,000      11 2,500,000      55 12,500,000   
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11 4,600,000      11 4,600,000     11 4,600,000      11 4,600,000      11 4,600,000      55 23,000,000   

รวม 22 7,100,000     22 7,100,000     22 7,100,000      22 7,100,000     22 7,100,000      110 35,500,000   

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลป
วัฒนธรรมจารีตประเพณีท้องถ่ิน
  4.1 แผนงานการศาสนา 3 900,000        3 900,000        3 900,000         3 900,000         3 900,000         15 4,500,000      
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 3 900,000        3 900,000        3 900,000        3 900,000        3 900,000        15 4,500,000     

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม ๕ ปีปี 256๕



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 7,600,000      8 7,600,000     8 7,600,000      8 7,600,000      8 7,600,000      40 38,000,000   
  5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 6 3,600,000      6 3,600,000     6 3,600,000      6 3,600,000      6 3,600,000      30 18,000,000   

รวม 14 11,200,000   14 11,200,000   14 11,200,000    14 11,200,000   14 11,200,000    70 56,000,000   

รวมท้ังส้ิน 160 144,270,360 160 144,270,360 160 144,270,360  160 144,270,360 160 141,470,360 800 707,351,800 

36,390,000.00   

500,000.00        

36,890,000.00   
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