
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท) โครงกำร  (บำท)

1.1 แผนงานการเกษตร 5 290,000        3 220,000        6 450,000      11 680,000          11        680,000        36        2,320,000     
1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ -      -              3 80,000         3 105,000      6 125,000          6         125,000        18        435,000       
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 580,000        3 580,000        4 730,000      16 982,000          16        982,000        42        3,854,000     
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000        0 -              3 90,000        5 209,000          5         209,000        14        608,000       
1.5  แผนงานงบกลาง 3 8,542,000      4 8,167,600     4 7,988,000    5 8,682,000       5         8,682,000      21        42,061,600   

รวม 12      9,512,000     13       9,047,600     20       9,363,000   43       10,678,000     43       10,678,000   131      49,278,600   

2.1  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา -      -              1 202,562        6 2,705,126    10 4,060,128       7 6,845,130      24        13,812,946   
2.2  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 24 7,443,500      24 10,450,300    38 9,775,900    86 29,684,200      33        13,722,800    205      71,076,700   
2.3  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 4 2,861,100      9 4,130,000     16 3,372,000    8 1,630,000       8         1,630,000      45        13,623,100   
2.4  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 2 1,945,200      5 13,575,200    7 16,007,200  6 13,575,200      6         13,575,200    26        58,678,000   

รวม 30      12,249,800   39       28,358,062   67       31,860,226  110      48,949,528     54       35,773,130   300      157,190,746 

3.1  แผนงานสาธารณสุข 5 524,000        5 554,000        6 754,000      8 774,000          8         774,000        32        3,380,000     
รวม 5        524,000       5         554,000       6         754,000      8         774,000         8         774,000       32       3,380,000    

4.1  แผนงานการศึกษา 10 3,737,061      16 4,048,202     19 4,250,063    24 4,409,064       22        4,259,065      91        20,703,455   
4.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 6 400,000        5 390,000        8 630,000      11 930,000          10        730,000        40        3,080,000     

16      4,137,061     21       4,438,202     27       4,880,063   35       5,339,064      32       4,989,065     131      23,783,455   

5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 30,000          2 80,000         2 100,000      3 130,000          3         130,000        11        470,000       
5.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 7 433,000        10 973,000        13 1,108,000    12 618,000          12        618,000        54        3,750,000     

รวม 8        463,000       12       1,053,000     15       1,208,000   15       748,000         15       748,000       65       4,220,000    

6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13 420,000        13 425,000        5 210,000      13 435,000          13        435,000        57        1,925,000     
รวม 13      420,000       13       425,000       5         210,000      13       435,000         13       435,000       57       1,925,000    

รวมท้งสิน้ 84      27,305,861   103      43,875,864   140      48,275,289  224      66,923,592     165      53,397,195   716      239,777,801 

ป ี2565
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2. บญัชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน                                                                                                                                                                                                                                 แบบ ผ .01

6) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนจัดกำรทรพัยำกรธรรมชำติ  และสิง่แวดล้อม

2) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน

3) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและอนำมัย

 4) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร

5) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบรหิำรและพัฒนำบคุลำกร
ท้องถ่ิน

1) ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินป ี(พ.ศ. 2561 - 2565)

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 รวม 5 ปีป ี2564

เทศบำลต ำบลดอนมนต์ อ ำเภอสตึก จังหวัดบรุรีมัย์



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1  ดา้นเศรษฐกิจ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ ทต. ดอนมนต ์ที ่1 ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

    1.1  แผนงาน การเกษตร
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงไก่
พันธุ์ไข่

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชีพมัน่คงและมรีายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพเพือ่ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ใหก้บัประชาชน

ประชาชนในต าบลดอนมนต์ 
10 หมูบ่้าน         30,000         30,000

ประชาชนในเขตต าบล
ดอนมนต์ มไีกพ่ันธุ์ไช่มี
มาตรฐานร้อยละ 100

ประชาชนมรีายได้และมอีาชีพมัน่คง
 ได้รับความรู้จากการอบรม

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

2

โครงการฝึกอบรมการปลูกผัก
ออร์แกนิคปลอดสารพิษ

เพือ่ใหป้ระชาชนหนัมารักสุขภาพยิง่ขึน้ อบรมและใหค้วามรู้แนะน า
ช่องทางการปลูกพืชปลอด
สารพิษ

        20,000         30,000         30,000         30,000

ประชาชน มผัีกปลอด
สารพิษไว้กนิเอง ร้อยละ 
100

ประชาชนมพีืชผักปลอดสารพิษไว้
กนิทีบ่้าน

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

3

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงโค
พันธุ์เนือ้

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชีพมัน่คงและมรีายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพเพือ่ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ใหก้บัประชาชน

กลุ่มผู้เล้ียงโค ต าบลดอนมนต์

       50,000         50,000       150,000       150,000       150,000

กลุ่มผู้เล้ียงโคได้รับความรู้
ร้อยละ 80

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโค
ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

4 โครงการฝึกอบรมการท าแกส๊
ชีวภาพจากมลูโคและผักตบชวา

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชีพมัน่คงและมรีายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพเพือ่ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ใหก้บัประชาชน

กลุ่มผู้เล้ียงโค-กระบือต าบล
ดอนมนต์         40,000         50,000         50,000

กลุ่มผู้เล้ียงโค-กระบือ
ได้รับความรู้ร้อยละ 80

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนกลุ่มผู้เล้ียงโค-
กระบือได้รับความรู้จากการฝึกอบรม

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

5

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงสุกร
เนือ้

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชีพมัน่คงและมรีายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพเพือ่ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ใหก้บัประชาชน

ประชาชนในต าบลดอนมนต์ 
10 หมูบ่้าน        50,000         50,000         50,000

ประชาชนในเขตต าบล
ดอนมนต์ มคีวามรู้ รายได้
ร้อยละ 80

ประชาชนมรีายได้และมอีาชีพมัน่คง
 ได้รับความรู้จากการอบรม

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

6

โครงการฝึกอบรมการปลูกผัก
สวนครัวร้ัวกนิได้

เพือ่ใหป้ระชาชนลดรายจา่ยเพิม่รายได้และใช้
สอยพืน้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์

จดัอบรมใหก้บัประชาชนใน
เขตต าบลดอนมนต์        20,000         20,000         20,000

ร้อยละ 100 ทีป่ระชาชน
ลดรายจา่ยในครัวเรือน

ประชาชนมผัีกไว้กนิในครัวเรือนลด
รายจา่ยเพิม่รายได้

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

7

โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์
สมนุไพรไทย

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ป็นพืชเศรษฐกจิและเป็นการ
สร้างรายได้ใหก้บัประชาชน

ส่งเสริมการปลูกพืชสมนุไพร
ในต าบลดอนมนต์        20,000         20,000         20,000 ประชาชนมพีืชสมนุไพร 

ไว้ใช้เองร้อยละ 100
ประชาชนมรีายได้จากการขายพืช
สมนุไพรและไว้ใช้เองในครอบครัว

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

8

โครงการฝึกอบรมการเล้ียง
เป็ดพันธุ์ไข่

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชีพมัน่คงและมรีายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพเพือ่ลดรายจา่ยเพิม่
รายได้ใหก้บัประชาชน

ประชาชนในต าบลดอนมนต์ 
10 หมูบ่้าน             30,000         30,000         30,000

ประชาชนในเขตต าบล
ดอนมนต์ มเีป็ดพันธุ์ไช่มี
มาตรฐานร้อยละ 100

ประชาชนมรีายได้และมอีาชีพมัน่คง
 ได้รับความรู้จากการอบรม

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

9

โครงการจดัอบรมใหค้วามรู้ 
เกีย่วกบัการลดสารเคมใีนภาค
การเกษตร

 - เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้เกีย่วกบัการใช้ปุย๋ 
ยาปราบศัตรูพืช จากธรรมชาติ - เพือ่ความ
ปลอดภยัในชีวิตของเกษตรกร

จดัอบรมใหก้บัประชาชนใน
เขตต าบลดอนมนต์             50,000         50,000         50,000

ประชาชนในเขตต าบล
ดอนมนต์ มคีวาม
ปลอดภยัร้อยละ 80

ประชาชนใช้ปุย๋ ยาปราบศัตรูพืชที่
ได้จากธรรมชาติ

กอง
ส่งเสริม
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี ่3  ดา้นการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   48



เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10

โครงการวิถชีีวิตสู่เศรษฐกจิ
พอเพียงตามพระราชด าริ

เพือ่ใหป้ระชาชนมอีาชีพมัน่คงและมรีายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพเพือ่ลดปัญหาการ
ว่างงานยกระดับรายได้ และใหม้อีาชีพเสริม

ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

     150,000       150,000       150,000       150,000       150,000
ร้อยละ 80 ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้
ประชาชนมรีายได้และมอีาชีพมัน่คง ส านักปลัดฯ

11

โครงการ "น้ าคือชีวิต : ศาสตร์
พระราชาสู่แปลงเกษตร
ผสมผสานประชารัฐ"

 - เพือ่สนับสนุนโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร
มหาภมูพิลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู - จดัท า
แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ - ประชาชนมี
รายได้เพิม่ขึน้

ในเขตต าบลดอนมนต์           100,000       100,000
ประชาชนในเขตต าบล
ดอนมนต์ ได้รับความพึง

พอใจ ร้อยละ 100
ประชาชนมรีายได้และมอีาชีพมัน่คง

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร

290,000     220,000      450,000      680,000      680,000      

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   49

รวม

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1  ดา้นเศรษฐกิจ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต ์ที่ 1 ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

    1.2  แผนงาน สงัคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการพัฒนาวสิาหกจิชมุชน  - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
ให้ความรู้

กลุ่มวสิาหกจิชมุชนในต าบล
ดอนมนต์        25,000        30,000        30,000

ร้อยละ 100 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมได้รับความ
พึงพอใจ

กลุ่มวสิาหกจิชมุชนในต าบล
ดอนมนต์ได้รับความรู้จากการ
ฝึกอบรม

ส านักปลัดฯ

2

โครงการฝึกอบรมอาชพีให้กบั
กลุ่มสตรีและแมบ่้านและ
ประชาชนทั่วไป

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
 - เพื่อให้สตรีและแมบ่้านมคีวามรู้ใน
อาชพีที่หลากหลายไปใชใ้นชวีติประจ าวนั

สตรีและแมบ่้านในเขต
ต าบลดอนมนต์และ
ประชาชนทั่วไป        20,000        35,000        35,000        35,000

ร้อยละ 100 ของสตรีและ
แมบ่้านที่มอีาชพีเสริมเพิ่ม
รายได้

สตรีและแมบ่้านมคุีณภาพชวีติที่
ดีขึ้น

ส านักปลัดฯ

3

โครงการจดัต้ังศูนยเ์รียนรู้การ
นวดแผนไทย

 - เพื่อเป็นศูนยส่์งเสริมอาชพีนวดแผน
ไทยให้กบัประชาชน - เพื่อส่งเสริมภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านนวดแผนไทย

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

         30,000        30,000

ประชาชนในเขตต าบล
ดอนมนต์ มคีวามพึงพอใจ
ร้อยละ 100

 - ประชาชนได้รับการส่งเสริม
อาชพีนวดแผนไทยมากขึ้น - 
ประชาชนได้รับการส่งเสริมภมูิ
ปัญญาในท้องถิ่นดีขึ้น

ส านักปลัดฯ

4

โครงการฝึกอบรมการป้องกนั
การต้ังครรภใ์นวยัเรียน

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
 - เพื่อให้เด็กนักเรียนมคีวามรู้ในการ
ป้องกนัตนเองไมใ่ห้ต้ังครรภใ์นวยัเรียน

นักเรียนระดับมธัยม
โรงเรียนชมุชนบ้านดอนมนต์

       35,000        30,000        30,000

จ านวนนักเรียนต้ังครรภ์
ในวยัเรียนลดลงร้อยละ100

นักเรียนมคีวามรู้ในการป้องกนั
การต้ังครรภใ์นวยัเรียน

ส านักปลัดฯ

5

โครงการฝึกอบรมอาชพีส าหรับ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 - เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรม
 - เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้ในอาชพีที่หลากหลายไปใชใ้น
ชวีติประจ าวนั

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสใน
เขตต าบลดอนมนต์และ
ประชาชนทั่วไป        35,000        35,000        35,000

ร้อยละ 80 ของผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสที่มอีาชพี
เสริมเพิ่มรายได้

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชวีติที่ดีขึ้น

ส านักปลัดฯ

6
โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ

เพื่อจา่ยเป็นค่าดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลต าบลดอนมนต์

ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาล
ต าบลดอนมนต์        35,000        35,000        35,000

ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ได้ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายมุสุีขภาพที่ดี
ส านักปลัดฯ

-            80,000       105,000     125,000      125,000      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   50

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี่ 1  ดา้นเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวติที่ดี



แบบ ผ.02

ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี ่4  ดา้นการสง่เสริมความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต ์ที ่1 ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

   1.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น
เทศกาลปีใหม ่และสงกรานต์

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของเจา้หน้าทีใ่นการ
อ านวยความสะดวกในด้านการจราจร

บริหารจดัการศูนยค่์าเบีย้เล้ียง 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับ
ผู้ปฏบิัติงาน        50,000         50,000         50,000       50,000       50,000

ประชาชนมคีวามพึงพอใจ
 ร้อยละ 100

ประสิทธิภาพของเจา้หน้าทีใ่นการ
อ านวยความสะดวกในด้านการจราจร

ส านักปลัดฯ

2

โครงการรณรงค์ไมจ่ าหน่าย
แอลกอฮอล์ในชุมชนในช่วงเทศกาล

เพือ่ความปลอดภยัและมสีติในการใช้ถนน
และหา่งไกลยาเสพติด

หมูบ่้านทัง้ 10 หมูใ่นเขตต าบล
ดอนมนต์       10,000       10,000

ประชาชนปลอดภยัร้อย
ละ 100

ประชาชนหา่งไกลยาเสพติด

ส านักปลัด

3

โครงการป้องกนัและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนทีเ่กดิจาก
สาธารณภยัต่างๆ

เพือ่แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนใหก้บัผู้
ประสบสาธารณภยัในพืน้ที่

ประชาชนจ านวน 10 หมูบ่้านที่
ประสบภยัธรรมชาติในพืน้ที่      500,000       500,000        500,000      500,000      500,000

ประชาชนผู้ประสบภยั
ได้รับความช่วยเหลือร้อย
ละ 100

ประชาชนมคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

ส านักปลัดฯ

4

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การส ารวจไฟฟ้าในหมูบ่้าน/ชุมชน
เพือ่ป้องกนัอคัคีภยั

เพือ่ป้องกนัอคัคีภยัในชุมชน จ านวน 10 หมูบ่้าน

      10,000       10,000

ประชาชนปลอดภยัร้อย
ละ 100

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการใช้
ไฟฟ้าภายในครัวเรือน

ส านักปลัดฯ

5

โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั
การใช้อปุกรณ์ดับเพลิงเพือ่ป้องกนั
อคัคีภยั

เพือ่ใช้ในการป้องกนัอคัคีภยัทีเ่กดิขึน้อยา่ง
รวดเร็ว

จ านวน 10 จดุ

      50,000       50,000

ประชาชนปลอดภยัร้อย
ละ 100

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น

6
โครงการเฝ้าระวังเพือ่ป้องกนั
อคัคีภยัในชุมชน

เพือ่เฝ้าระวังการเกดิอคัคีภยัในชุมชน ประชาชนจ านวน 10 หมูบ่้าน
      30,000       30,000

ประชาชนปลอดภยัร้อย
ละ 100

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น ส านักปลัดฯ

7

โครงการรณรงค์ใหป้ระชาชนสวม
หมวกนิรภยัในการขบัขี่
รถจกัรยานยนต์

เพือ่ประชาชนมคีวามปลอดภยัในการขบัขี่ ประชาชนจ านวน 10 หมูบ่้าน

      10,000       10,000

ประชาชนปลอดภยัร้อย
ละ 100

ประชาชนมคีวามปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น ส านักปลัดฯ

8
โครงการรณรงค์เมาไมข่บั เพือ่เตือนสติประชาชนในการขบัขีร่ถ จ านวน 10,000 แผ่น

      10,000       10,000
ประชาชนปลอดภยัจาก
การขบัขีร้่อยละ 100

ประชาชนมมีคีวามระมดัระวังในการ
ใช้รถใช้ถนน ส านักปลัดฯ

9

โครงการฝึกอบรมการซักซ้อมแผน
กูช้ีพกูภ้ยัเทศบาลต าบลดอนมนต์

เพือ่ทบทวนความรู้เกีย่วกบัการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุ

อาสากูช้ีพต าบลดอนมนต์

        30,000       30,000       30,000

อาสากูช้ีพดอนมนต์ได้รับ
ความรู้ร้อยละ 100

หน่วยกูช้ีพดอนมนต์มคีวามรู้ในการ
ปฏบิัติงานอยา่งถกูต้อง ส านักปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   51

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์
ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4  ดา้นรักษาความมัน่คงและความสงบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10

โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)ของเทศบาลต าบลดอนมนต์

เพือ่ทบทวนความรู้เกีย่วกบัการช่วยเหลือ
ประชาชนในต าบลดอนมนต์

เจา้หน้าที ่สมาชิก อปพร.

       30,000        100,000       30,000       30,000

เจา้หน้าที ่สมาชิก อปพร.
ได้รับความรู้ร้อยละ 100

 อปพร.ต าบลดอนมนต์มคีวามรู้ใน
ปฏบิัติงานอยา่งเชี่ยวชาญและถกูต้อง

ส านักปลัดฯ

11

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การบัญชาการระดับต้นของ อปพร.

เพือ่ใหม้คีวามรู้ด้านการบัญชาการระดับต้น
ของ อปพร.

เจา้หน้าทีใ่นเทศบาลต าบลดอมนต์

      30,000       30,000

เจา้หน้าที ่ทต.ดอนมนต์
ได้รับความรู้ร้อยละ 100

เจา้หน้าทีใ่นเทศบาลต าบลดอมนต์
สามารถบัญชาการได้อยา่งถกูต้อง

ส านักปลัดฯ

12

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้
เกีย่วกบัการใช้วิทยส่ืุอสารเบือ้งต้น
 ใหก้บัอปพร.

เพือ่ใหเ้จา้หน้าที ่สมาชิก และ อปพร.ใช้วิทยุ
ส่ือสารอยา่งถกูวิธี

เจา้หน้าที ่สมาชิก อปพร./กูช้ีพ

      30,000       30,000

เจา้หน้าที ่สมาชิก อป
พร./กูช้ีพ ใช้วิทยส่ืุอสาร
อยา่งถกูวิธี ร้อยละ 100

เจา้หน้าที ่สมาชิก อปพร./กูช้ีพมี
ความรู้ในการใช้วิทยส่ืุอสาร

ส านักปลัดฯ

13

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัมลพิษทางดิน 
มลพิษทางอากาศจากการใช้
สารเคมยีาฆา่แมลงและการ
ป้องกนัตนเอง

เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามรู้ด้านการใช้ยาฆา่
แมลงอยา่งถกูต้อง

ประชาชนจ านวน 10 หมูบ่้าน

      30,000       30,000

ประชาชนได้รับความรู้
ร้อยละ 100

ประชาชนสามารถใช้ยาฆา่แมลง
อยา่งถกูวิธี

ส านักปลัดฯ

14

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ
ส่ือสาร

เพือ่สะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารให้
ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

เคร่ืองรับส่งวิทยส่ืุอสาร ระบบ
HF/ssb จ านวน 1 เคร่ือง       70,000       70,000

ติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว
ยิง่ขึน้ร้อยละ 100

การติดต่อส่ือสารในการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนมคีวามสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

ส านักปลัดฯ

15

โครงการจดัซ้ือเคร่ืองวิทยส่ืุอสาร เพือ่สะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารให้
ความช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

วิทยส่ืุอสาร ระบบVHF/fm จ านวน
2 เคร่ือง       12,000       12,000

ติดต่อส่ือสารได้รวดเร็ว
ยิง่ขึน้ร้อยละ 100

การติดต่อส่ือสารในการใหค้วาม
ช่วยเหลือประชาชนมคีวามสะดวก
รวดเร็วยิง่ขึน้

ส านักปลัดฯ

16
โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด

เพือ่เป็นการรณรงค์มใิหม้กีารกระท าผิด
กฎหมาย

รณรงค์ทัง้ 10 หมูบ่้าน
        80,000       80,000       80,000

ประชากรหา่งไกลยาเสพ
ติดร้อยละ 80

ประชาชนได้ร่วมกนัรณรงค์ปลูก
จติส านึกร่วมกนั

ส านักปลัด

580,000    580,000     730,000      982,000    982,000    

แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   52

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี่ 1  ดา้นเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวติที่ดี

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต ์ที่ 1  ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

1.4  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ 1. เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการประชุมประ จ านวน 120 คน 15,000       15,000       ได้ด าเนินการตามระเบียบ มงีบประมาณในการด าเนินการตาม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวสิาหกจิ กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย ระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ ที่เกี่ยวขอ้ง การจดัท าแผนท้องถิ่น อยา่งเพียงพอ
อปท.พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมจนถงึ พ.ศ.2548 ร้อยละ 100
ปัจจบุัน 2. เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ จ านวน  12  คน 1,000         1,000        มงีบประมาณในการด าเนินการตาม

กรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนา ระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ 
ท้องถิ่น อยา่งเพียงพอ
3. เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ จ านวน  25  คน 2,000         2,000        มงีบประมาณในการด าเนินการตาม
กรรมการพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ 

4. เพือ่จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะ จ านวน  11  คน 1,000         1,000        มงีบประมาณในการด าเนินการตาม
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ 
ท้องถิ่น อยา่งเพียงพอ

2

โครงการอบรมให้ความรู้การ
ป้องกนัและแกป้ัญหายาเสพ
ติดในชมุชน

เพื่อแกไ้ขปัญหายาเสพติด

จ านวน  10  หมู่บ้าน           50,000        50,000        50,000
ยาเสพติดในชมุชนลดลง 

ร้อยละ 70
สามารถแกไ้ขปัญหายาเสพติดใน
ชมุชนได้

ส านักปลัดฯ

3

โครงการรณรงค์ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด
(ศป.ปส.อ.สตึก)

เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการรณรงค์ป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายาเสพติด

1. อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสตึก       30,000        30,000        30,000

ประชาชนห่างไกลยาเสพ
ติดร้อยละ 100

ประชาชนได้รู้ถงึพิษภยัของยาเสพ
ติด

ส านักปลัดฯ

4

โครงการฝึกอบรมธรรมนูญ
หมู่บ้าน สันติสุข 9 ดี

 - เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ส าหรับ
ประชาชนในต าบลดอนเมนต์ - เพื่อให้
เป็นต าบลสันติสุข 9 ดี อยา่งยั่งยนื

ประชาชนในเขตต าบลดอนมนต์

    100,000        100,000      100,000

ประชาชนได้รับความรู้
และอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติ
สุขร้อยละ 100

ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกบั
ธรรมนูญหมู่บ้านประชาชนใน
ต าบลอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติสุข

ส านักปลัดฯ

5

โครงการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ให้กบัชมุชน

เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ให้กบัชมุชน

อดุหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอสตึก       10,000        10,000        10,000

ประชาชนมคีวามเขม้แขง้
ยิ่งขึ้นร้อยละ 100

ชมุชนมคีวามเขม้แขง็ สามารถ
ขบัเคล่ือนการแกไ้ขปัญหาของ
ชมุชนได้

ส านักปลัด

100,000   -          90,000     209,000    209,000    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   53

รวม

ส านักปลัดฯ1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ดา้นสงัคมและคุณภาพชีวติ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ที ่1  ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตทีด่ี
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต์ ที ่1 ด้านเศรษฐกิจและสังคม

1.5  แผนงาน งบกลาง
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชีพ
ผู้สูงอายุ

เพือ่สงเคราะห์ผู้สูงอายทุี่ประสบปัญหา
ความเดือดร้อนจากการขาดการเล้ียงดู

ผู้สูงอายใุนพืน้ที่    6,000,000    5,500,000    5,316,000    6,000,000     6,000,000 ผู้สูงอายไุด้รับเบีย้ยงัชีพร้อย
ละ 100

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแลและบรรเทา
ความเดือดร้อน ส านักปลัดฯ

2
โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชีพ
ผู้พิการ

เพือ่สงเคราะห์ผู้พิการที่ประสบปัญหาความ
เดือดร้อนจากการขาดการเล้ียงดู

ผู้พิการในพืน้ที่    2,500,000    2,600,000    2,600,000    2,600,000     2,600,000 ผู้พิการได้รับเบีย้ยงัชีพร้อย
ละ 100

ผู้พิการได้รับการดูแลและบรรเทา
ความเดือดร้อน ส านักปลัดฯ

3

โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชีพ
แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์

เพือ่สงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดการ
เล้ียงดู

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในพืน้ที่        42,000        42,000        42,000        42,000         42,000 ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบีย้ยงัชีพ
ร้อยละ 100

ผู้ป่วยฯได้รับการดูแลและบรรเทา
ความเดือดร้อน ส านักปลัดฯ

4

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กองทุนสวสัดิการชุมชน

เพือ่การสนับสนุนกองทุนสวสัดิการชุมชน
โดยยดึหลักการประชาชนออม 1 ส่วน
อปท.สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที่ มท 0891.4/ว
2502 ลว.20 ส.ค.2553

สททบกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลดอนมนต์

           10,000         10,000 เทศบาลได้สมทบกองทุน ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัดฯ

5
เงินสมทบกองทุนสันนิบาต เพือ่จา่ยเป็นเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแห่งประเทศไทย
สมทบกองทุนสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย        25,600        30,000        30,000         30,000

เทศบาลได้สมทบกองทุนร้อยละ 100ได้จา่ยเงินบ ารุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ส านักปลัดฯ

8,542,000  8,167,600  7,988,000  8,682,000  8,682,000   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   54

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  ด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต์ ที ่2 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    2.1  แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการขุดลอกกุดคล้า ม.1 เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่

การเกษตร
กวา้งเฉล่ีย 60 ม.ยาว 1,000 ม.
ลึกเฉล่ีย 5.0 ม.         750,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ กองช่าง

2

โครงการขุดลอกกุดหล่ม  บ้าน
ดอนมนต์ ม.1

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

ขุดลอก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 30.00
 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
 ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
13,500 ลบ.ม.

        675,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

3

โครงการขุดลอกหนองบึง  บ้าน
ดอนมนต์ ม.1

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

ขุดลอก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 50.00
 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย
 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ม.
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
15,000 ลบ.ม.

         500,000         100,000         100,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

4
โครงการขุดลอกหนองไผ่ ถึง
ฝายน ้าล้น ม.1

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

กวา้งเฉล่ีย 50 ม.ยาว 600 ม.
ลึกเฉล่ีย 4.0 ม.

        500,000
ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ กองช่าง

5

โครงการขุดลอกหนองไผ่น้อย 
หมู่ 1

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตรและอุปโภคบริโภค

ขุดลอก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 80.00
 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย
 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ม.
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
24,000 ลบ.ม.

500,000         460,000        

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

6
โครงการขุดลอกคูหนองเกาะ 
ม.5

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

กวา้งเฉล่ีย 40 ม.ยาว 50 ม.ลึก
เฉล่ีย 4.0 ม

        400,000
ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ กองช่าง

7

โครงการขุดลอกล้าห้วยยาง
หมู่บ้าน ม.6

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

ขุดลอกล้าห้วยยาง ขนาดกวา้ง
เฉล่ีย 25 ม. ยาว 600 ม. ลึก
เฉล่ีย 4 ม.

        300,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ กองช่าง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ที ่1  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

งบประมาณและทีผ่่านมา
วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   55

โครงการ/กิจกรรม



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8
โครงการขุดลอกหนองตาป๊อก 
ม.5

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

กวา้งเฉล่ีย 50 ม.ยาว 70 ม.ลึก
เฉล่ีย 5.0 ม.

        400,000
ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ กองช่าง

9

โครงการขุดลอกหนองตะกรุด 
ม.5

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร

ขุดลอก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 60.00
 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย
 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 ม.
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
18,000 ลบ.ม.

         500,000         100,000         120,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าเพือ่การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ

กองช่าง

10

โครงการก่อสร้างศูนยสู์บ
น ้าประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์ม.5

เพือ่ให้ประหยดัค่าใช้จา่ยจากพลังงาน
แสงอาทิตย์

ศูนยสู์บน ้า  1 ศูนย์

     2,000,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนได้ใช้น ้าอุปโภคบริโภคและ
เพือ่การเกษตรอยา่งพอเพียงในฤดูแล้ง กองช่าง

11

โครงการขุดลอกหนองกระทิง 
ม.10

เพือ่มีน ้าใช้การการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร

ขุดลอก ขนาดกวา้งเฉล่ีย 60.00
 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
 ม.ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
18,000 ลบ.ม.

         500,000         220,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียงและการเกษตร

กองช่าง

12

โครงการขุดลอกบ่อน ้าดิบ
ประปาหมู่บ้าน  บ้านกุดน ้าขุ่น 
ม.7

เพือ่ให้ประชาชนบ้านละกอ ม.7 มีน ้า
อุปโภคบริโภคอยา่งพอเพียง

ขุดลอกขยาย ขนาดกวา้ง 
30.00 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
9,000 ลบ.ม.

        450,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ม. 7 ได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนบ้านหนองแวงมีน ้าอุปโภค
บริโภคพอเพียง

กองช่าง

13

โครงการซ่อมแซมระบบศูนย์
สูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า

เพือ่การไหลของน ้าสะดวกขึ น จา่ยเป็นค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
คลองส่งน ้าด้วยพลังไฟฟ้า         200,000          200,000         200,000         200,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
น ้าเพือ่การเกษตร กองช่าง

14

โครงการขยายคลองส่งน ้า จาก
บ้านโนนกลาง ม.10- บ้านกุด
น ้าขุ่นม.7

เพือ่ให้ประชาชนเกษตรกรบ้านโนน
กลางกุดน ้าขุ่น คุ้มโคกวดัน้อย มีน ้า
ใช้ท้าการเกษตรอยา่งเพียงพอ

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. ยาว 1,000
 ม.        1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่อยูใ่กล้คลอง
น ้าได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง กองช่าง

15

โครงการขุดลอกหนองละเวยี 
บ้านดอนมนต์  หมู่ที่ 1

เพือ่กักเก็บน ้าให้ประชาชนมีน ้าเพือ่
การเกษตร และอุปโภคบริโภค

ขนาดกวา้ง 57.00 เมตร ยาว 
108.30 เมตร ลึกเฉล่ีย3.00 
เมตร ลาดเอียง  1:1 ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 
18,000 ลบ.ม. พร้อมขนดินทิ ง

      1,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่อยูใ่กล้คลอง
น ้าได้ใช้น ้า

ประชาชนมีน ้าอุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง

กองช่าง

-             202,562       2,705,126     4,060,128     6,845,130    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   56

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  ด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต์ ที ่2 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    2.2  แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กซอยบ้านนางคมคาย
 พิมพ์จนัทึก-บ้านนางอ่อน
จนัทร์บึงไกล หมู่ 1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
140 เมตรหรือมีพื นผิวจราจร
ไม่น้อยกวา่ 420 ตร.ม. 210,000        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนบ้านดอนมนต์
ได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

2

โครงการวางท่อระบายน ้า 
คอนกรีดเสริมเหล็กถนนกลาง
หมู่บ้านพร้อมบ่อพักทุกซอย ม.1

เพือ่ระบายน ้าในหมู่บ้านให้สะดวก วางท่อขนาด 0.60 ม.ระยะทาง
1,000 ม. 300,000                300,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

หมู่บ้านมีระบบระบายน ้าที่ดี

กองช่าง

3

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกรอบคุ้มหนองเกาะ ม.1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 3.0 ม. ยาว 900 ม. หนา
เฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก
270 ลบม.

121,500        121,500         

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

4

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กจากบ้านนายมัน 
ดวงศรี ถึงบ้านนายค้าขา สุทธ
สนธิ์ ม.1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 170 
ม.หนา 0.15 ม. จ้านวน 600 
ตรม. 100,000        

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

6

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ดอนมนต์ จากสวนยางครู
ละม่อม สีงาม - นานาย
ประสิทธิ์ ศรีประดู่

เพือ่ให้ประชาชนบ้านดอนมนต์ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้านวนไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 500 ม.

          75,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านดอน
มนต์มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ประชาชนของบ้านดอนมนต์ มีไฟฟ้า
ใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

7

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ดอนมนต์ จากบ้านนายอนันท์ 
ปิยะอัครินทร์ - บ้านนางจ้าปา  
งามแสง

เพือ่ให้ประชาชนบ้านดอนมนต์ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้านวนไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 200 ม.

          30,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านดอน
มนต์มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ประชาชนของบ้านดอนมนต์ มีไฟฟ้า
ใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   57

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ที ่2  ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
ดอนมนต์ จากบ้านนายสมาน 
เลิศภูเขียว - บ้านนางผง  ทอง
ภาส

เพือ่ให้ประชาชนบ้านดอนมนต์ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้านวนไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 300 ม.

          45,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านดอน
มนต์มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ประชาชนของบ้านดอนมนต์ มีไฟฟ้า
ใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

9

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านดอนมนต์  หมู่ที่
 1ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
(จากศาลาประจ้าหมู่บ้าน-
ส้านักงานเทศบาลต้าบลดอน
มนต์)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 5.0 ม. ยาว 670  
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 3,350 
ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
กลบไหล่ทางกวา้งข้างละ 0.05 
เมตร ระยะทาง 100 เมตรตาม
แบบเทศบาลก้าหนด

1,639,600     

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

10

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้าน
ดอนมนต์ หมู่ที่ 1 (จากนานาย
แดน  ดาวรีรัมย ์- คุ้มหนอง
เกาะ )

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ช่วงที่ 1 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร
 ยาว720 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 
เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 
3,600 ลูกบาศก์เมตรช่วงที่ 2 
ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว620
 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ลาด
เอียง 1:1 เมตร ปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกวา่ 4,340 ลูกบาศก์
เมตร

506,900         506,900        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

11

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายค้าตา วชิัย - บ้าน
นายหนูตัน เซิ งสูงเนิน ม.1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 3.0 ม. ยาว 197 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื นผิวจราจรไม่

น้อยกวา่ 591 ตรม.
  295,500

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

12

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากบ้านนางทองใบ ถึง
หนองอีคูณ ม.1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 1,500 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.ปริมาตร
หินคลุก 450 ลบม.

  243,000 243,000 243,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

13

โครงการซ่อมแซมระบบสูบน ้า
ด้วยโซล่าเซลล์ บ้านดอนมนต์

เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าไวใ้ช้เพือ่
การเกษตร

ซ่อมแซมระบบสูบน ้าโซล่าเซลล์

         100,000         100,000         100,000

ร้อยละ 50 ที่ประชาชน 
ม. 1 มีน ้าไวใ้ช้ทาง
การเกษตร

ประชาชนมีน ้าใช้เพือ่การเกษตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   58

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากนานายกอง ถึงนานาย
สุชาติ    สุพศร ม.1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 300 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.ปริมาตร
หินคลุก 90 ลบ.ม.

            45,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

15

โครงการก่อสร้างประตูน ้า
(GateValve) บริเวณนานาง
ศิริพร เทาขุนทดบ้านดอนมนต์ 
ม.1

 - เพือ่เปิดน ้าเข้านาเกษตรกร ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 4 นิ ว 
จ้านวน1 จดุ ตามแบบโครงการ
สูบน ้าด้วยพลังงานไฟฟ้า สถานี
สูบน ้าบ้านดอนมนต์  ม. 1

            52,000          52,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้เปิดน ้าเข้า
นาได้รับความพึงพอใจ

เกษตรกรได้เปิดน ้าเข้านาสะดวก

กองช่าง

16

โครงการปรับปรุงปรับปรุงผิว
จราจรหินคลุกถนนเส้นทางไป
หนองจานหมู่ 1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว 
1,600 เมตรหนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร ปริมาตรดินขุด 480 ลบ.ม.         240,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนได้ใช้ถนนที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

17

โครงการซ่อมสร้างถนน 
คอนกรีดเสริมเหล็กบ้านนายค้า
ทอง-นายบุญมา และเส้นนาย
สกุลทอง-นายช้านาญ หมู่ 1

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
400 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ
มีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1600
 ตร.ม.

        311,000     

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนบ้านดอนมนต์
ได้ใช้ถนนคอนกรีดเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

18

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก บ้านดอนมนต์  
หมู่ที่ 1 จากศาลปูต่า – หนอง
โดน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
1,060 เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 742 ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่นตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น (แบบถนน
 ท.1-06)

        767,000     

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา - ประชาชน
มีถนนมาตรฐานในการล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร กองช่าง

19

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก บ้านดอนมนต์  
หมู่ที่ 1 -คุ้มหนองไผ่

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 
450  ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น
ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น (แบบถนน ท.1-06)

        465,000     

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา - ประชาชน
มีถนนมาตรฐานในการล้าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านดอนมนต์ 
ม.1จากโนนส้มโฮง - หนองเกาะ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 600  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

660,000        

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

21

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านดอนมนต์ 
ม.1จากหนองไผ่ - หนองคณะจวิ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 3,000  ลบ.ม. พร้อมบด
อัดแน่น

1,000,000     

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

22

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านดอนมนต์ 
ม.1จากบ้านนายพัฒนะ - 
หนองอีคูณ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 1,500  ลบ.ม. พร้อมบด
อัดแน่น

     1,650,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

23

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านดอนมนต์ 
ม.1จากบ้านนางศรีนวล - ล้าตะ
โคง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 180  ลบ.ม. พร้อมบดอัด

        198,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

24

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านดอนมนต์ 
ม.1จากบ้านนางมนฑา ดาศรี - 
ศาลปูต่า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 60  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

          66,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   59

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านดอนมนต์ ม.1
ซอยบ้านนายทองดี  สมบูรณ์
รัมย์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 300 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกกลบไหล่ทาง กวา้งข้าง
ละ 0.20 เมตร

         150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

26

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านดอนมนต์ ม.1
ซอยบ้านนายบัวลี - บ้านนาย
หลอม  การุณ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 900 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกกลบไหล่ทาง กวา้งข้าง
ละ 0.20 เมตร

        450,000         450,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

27

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านดอนมนต์ ม.1
จากบ้านนางสงค์ - บ้านนาง
ทองสี  พรมขอนยาง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 800 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกกลบไหล่ทาง กวา้งข้าง
ละ 0.20 เมตร

        400,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

28

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอน
มนต์ ม.1ถนนทางเข้าคุ้มหนอง
เกาะ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 1,600 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กวา้ง
ข้างละ 0.20 เมตร

        400,000         400,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   60

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



29

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น ้า  บ้านราษฎร์พัฒนา ม.2
จากหน้า รร. ชุมชนบ้านดอน
มนต์ - สระหลวง

เพือ่ระบายน ้าในหมู่บ้านให้สะดวก วางท่อระบายน ้า คอนกรีดเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก และ ราง
ระบายน ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก  
 ยาว 700 เมตร

      1,000,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

หมู่บ้านมีระบบระบายน ้าที่ดี

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านราษฎร์
พัฒนา ม.2 ถนนเลียบคลองส่ง
น ้าจากบ้านห้วยลึก - นานาย
เสรี ปานทอง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 225  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        247,500

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

31

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านราษฎร์พัฒนา 
ม.2ซอยสุขสวสัด์ิ - บ้านนาย
สวสัด์ิ  งามแสง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 600 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        300,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

32

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านราษฎร์พัฒนา 
ม.2 จากบ้านนางวไิล  โจมรัมย์
 - นายเรือง  แขมค้า

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        200,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

33

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านราษฎร์พัฒนา 
ม.2 ซอยบ้านนายประศักด์ิ  
หล่าเพีย - บ้านนางค้าทอง  ชมพู

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        400,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   61

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



34

โครงการก่อสร้างทางเดิน 
คอนกรีดเสริมเหล็ก รอบสระ
หลวง  บ้านราษฎร์พัฒนา ม.2

เพือ่ให้ประชาชนมีทางเดินไวอ้อก
ก้าลังกายรอบสระหลวง

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื นผิว คอนกรีดเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกวา่ 800 ตาราง
เมตร

        280,000

ร้อยละ 100 ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ

บ้านราษฎรพัฒนามีทางที่ได้มาตรฐาน
ไวเ้ดินออกก้าลังกาย

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35

โครงการติดตั งกระจกโค้งจราจร
  บ้านราษฎร์พัฒนา ม.2 ตาม
แยกจดุเส่ียงภายในหมู่บ้าน

เพือ่ความปลอดภัยในการขับขี่บริเวณ
ตามแยกจดุเส่ียงในหมู่บ้าน

จ้านวน 20 จดุ

        100,000

ร้อยละ 100 ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ

ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
สัญจรบริเวณแยกต่างๆ

กองช่าง

36

โครงการก่อสร้างถนนดินจาก 
นานายสมจติร ยอ้ยไธสง ถึง 
สามแยกไปหนองคณะจิ๋ว ม.2

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 1,000 
ม.สูงเฉล่ีย 1.0 ม.ปริมาตรดิน
ถม 3,000 ลบม.

         135,000         135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

37

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านราษฎร์
พัฒนา ม.2 จากนานายแดน  
ดาวรีรัมย ์- หนองเกาะ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 600  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        660,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

38

โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ทั งสองฝ่ังหน้าโรงเรียนชุมชน
บ้านดอนมนต์ถึงสระหลวง ม.2

เพือ่ระบายน ้าในหมู่บ้านให้สะดวก ร่องระบายน ้าและวางท่อพร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 200 ม.

        200,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

หมู๋บ้านมีระบบระบายน ้าที่ดี

กองช่าง

39

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กบ้านราษฎรพัฒนา 
ม.2 ถนนรอบนอกหมู่บ้านหลัง
บ้านนายเทวญั-ห้าแยกหนองไผ่

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 285  
ม.หนา 0.15  ม. จ้านวน 1,140
 ตรม.         464,600         260,500          570,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

40

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กซอยสุขสวสัด์ิ-นาย
สวสัด์ิ งามแสง ถนนซอยนาง
เมิน นายเวช ถึงถนนรอบนอก
ม.2

เพือ่การคมนาคมที่สะดวก ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 200  
ม.หนา 0.15  ม. จ้านวน 600 
ตรม.           270,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   62
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกถนนคลองส่งน ้าจากหลัง
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ถึง
 นานายเสรี ปานทอง ทั งสอง
ฝ่ังคลอง ม.2

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 1,000 
ม.สูงเฉล่ีย 1.0 ม.ปริมาตรหิน
คลุก 300 ลบม.           135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

42

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกจากหนองจาน ถึงบ้านนาย
ทรงศักด์ิพรมา ม.2

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 1,000 
ม.สูงเฉล่ีย 1.0 ม.ปริมาตรหิน
คลุก 300 ลบม.

          135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านหนองแวงใต้  
หมู่ที่ 3 ถนนรอบหมู่บ้านทาง
ทิศตะวนัออก(จากนานางแสน  
      สิมละคร  -สวนนายบุญ
หนัก อะช่วยรัมย)์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
228 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื นผิวจราจร ไม่น้อยกวา่ 
 912 ตารางเมตร วางท่อ
ระบายน ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 2 
จดุ จ้านวน 14 ท่อน ตามแบบ
ที่เทศบาลก้าหนด

436,300        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

45

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกรอบหนองใหญ่ ม.3

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 500 ม.
สูงเฉล่ีย 1.0 ม.ปริมาตรหินคลุก
 150 ลบม.

          67,500   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

46
โครงการขยายเขตประปา ม.3 เพือ่ประชาชนมีน ้าอุปโภค-บริโภค ขยายเขตการจา่ยน ้าประปา

         200,000         200,000   
ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนได้ใช้น ้าอุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง กองช่าง

47

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีด
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
สุบรรณ การุณ ถึง บ้านนาย
พิทักษ์ เปษาโก ม.3

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 250 
ม.หนา 0.15 ม. จ้านวน 750 
ตรม.         412,000       

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   63

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองแวงใต้ 
ม.3 จากบ้านนางเสาร์  บุตรี - 
นายสุภี  ภูมิศาสตร์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

         400,000         400,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

49

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  บ้าน
หนองแวงใต้ ม.3 จากบ้านนาง
ค้าแก้ว  ชารัมย ์- วดัป่า
ธรรมทัสสี

เพือ่ให้ประชาชนบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 1,000 ม.

        150,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านหนอง
แวงใต้มีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนของบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองแวงใต้ 
ม.3จากบ้านนางค้าแก้ว  ชารัมย์
 - วดัป่าธรรมทัสสี

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 2,000 ตารางเมตร พร้อม
ลงหินคลุกกลบไหล่ทาง กวา้ง
ข้างละ 0.20 เมตร

        500,000         500,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

51

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านหนองแวง
ใต้ ม.3 จากบ้านนางค้าแก้ว  
ชารัมย ์- หนองเกษตร

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 300  ลบ.ม.

        150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

52

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านหนองแวง
ใต้ ม.3 จากบ้านนายพิพัฒน์  
เปษาโก - หนองแวงสาธารณะ
ประโยชน์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 300  ลบ.ม.

         150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง
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53

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านหนองแวง
ใต้ ม.3 จากนานายทองศูนย ์ 
กมล - ล้าตะโคง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 300  ลบ.ม.

        150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

54

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  บ้าน
หนองแวงใต้ ม.3 จากบ้านนาง
เสาร์  บุตรี - นายสุภี  ภูมิศาสตร์

เพือ่ให้ประชาชนบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 200 ม.           30,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านหนอง
แวงใต้มีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนของบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว กองช่าง

55

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  บ้าน
หนองแวงใต้ ม.3 จากบ้านบ้าน
หนองแวงใต้ - นายเอ้ง  แท่น
ทอง

เพือ่ให้ประชาชนบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 1,000 ม.

150,000        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านหนอง
แวงใต้มีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนของบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  บ้าน
หนองแวงใต้ ม.3 จากบ้านนาย
สุบรรณ  การุณ - นางทอง
จนัทร์  วงค์สุรินทร์

เพือ่ให้ประชาชนบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 300 ม.

          45,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านหนอง
แวงใต้มีไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน

ประชาชนของบ้านหนองแวงใต้ มี
ไฟฟ้าใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

57

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ  บ้านหนองแวงใต้ ม.3

เพือ่ลดความเส่ียงตามแยกหรือจดุ
เส่ียงต่างๆในหมู่บ้าน

ตามทางแยกและจดุเส่ียงใน
หมู่บ้าน

          50,000

ร้อยละ 100 ประชาชน
ลดความเส่ียงจาก
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ประชาชนบ้านหนองแวงลดความเส่ียง
จากอุบัติเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง

58

โครงการซ่อมแซมระบบระบาย
น ้า  บ้านห้วยลึก ม.4

เพือ่ให้ระบบระบายน ้าในหมู่บ้าน
กลับมาใช้งานได้ตามปกติและน ้าไหล
สะดวกตามเดิม

ซ่อมแซมท่อระบายน ้า คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ่อพัก และ ราง
ระบายน ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก  
 ยาว 500 เมตร

        100,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ม. 4 ได้รับ
ความพึงพอใจ

ระบบระบายน ้าไหลสะดวก

กองช่าง
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59

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านห้วยลึก ม.4 
จากส่ีแยกนานายหว ี ข่าขันมาลี
 - บ้านหนองลูกช้าง ม.8

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 2,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        383,000          500,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

60

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กข้างป่าช้าหวย้ลึกถึงส่ี
แยกนานายหว ีข่าขันมาลีหมู่ 4

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
300 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ
มีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1200
 ตร.ม.

        530,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนบ้านห้วยลึกได้
ใช้ถนนคอนกรีดเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

61

โครงการซ่อมแซมคลองส่งน ้า  
บ้านห้วยลึก ม.4 จากนานายเสรี
  ปานทอง - โกดังร้านใหญ่
กลมพานิชย์

เพือให้การส่งน ้าของระบบสูบน ้าด้วย
ไฟฟ้าเพือ่การเกษตรใช้งานได้ตามปกติ

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
500 เมตร

        300,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ได้รับความพึง
พอใจ

คลองส่งน ้าเพือ่การเกษตรไหลสะดวก

กองช่าง

62

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านห้วยลึก ม.
4 จากนานางเกี ยง  ภูมิศาสตร์ -
 นานางหนูออน  ศรีประดู่

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
500 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 150  ลบ.ม.

          75,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านห้วยลึก ม.
4 จากส่ีแยกนานายหว ี ข่าขัน
มาลี - หนองคณะจวิ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
3,800 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 1,520  ลบ.ม.

         760,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

64

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วย
ลึก ม.4 จากบ้านนายแหล่  สุ
พศร - บ้านนายกัณหา  นีระวนั

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 1,750 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        875,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง
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65

โครงการปรับปรุงฝายน ้าล้น   
บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 4

1. เพือ่ช่วยกักเก็บน ้าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง  
2. เพือ่ช่วยระบายน ้าในฤดูน ้าหลาก

เคร่ืองยกพร้อมเพลา ขนาด 
1,250 กก.จ้านวน 2 ชุดบาน
ระบาย  ขนาด 1.50x1.50 
เมตรจ้านวน 2 ชุด  ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

240,000        

ร้อยละ 90 ของชาวบ้าน
ห้วยลึกที่ได้ใช้น ้าในฤดูแล้ง

1. มีน ้าใช้ในฤดูแล้ง         2. น ้าไม่
ท่วมในฤดูน ้าหลาก

กองช่าง

66

โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียม
คอนกรีดเสริมเหล็กเพือ่ระบาย
น ้าฝายบ้านห้วยลึก หมู่ 4

เพือ่ระบายน ้าช่วงหน้าฝนไม่ให้ท่วมขัง ขนาด 1.50x1.50 ม. ยาว 
12.00 ม.จ้านวน 2 ช่อง

        220,000

ร้อยละ 100 ที่สามารถ
ระบายน ้าได้

การระบายน ้าได้อยา่งสะดวก

กองช่าง

67

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก จากป้อมต้ารวจ ไป 
ฝายป่าช้าห้วยลึก ม.4

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 800 
ม.หนา 0.15 ม. จ้านวน 3,200
 ตรม.      1,600,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

หมู๋บ้านมีระบบระบายน ้าที่ดี

กองช่าง

68

โครงการถมดินหูฝายน ้าล้น  
บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 4

ซ่อมแซมหูฝายที่ขาดเพือ่กักเก็บน ้าไว้
ใช้ในฤดูแล้ง

ขนาดพื นที่  297.50 ตาราง
เมตร ลึกเฉล่ีย 2.08 เมตร  
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่ 
618.75 ลูกบาศก์เมตรวางท่อ
ระบายน ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก 
ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร 1 
จดุ  จ้านวน14 ท่อน ตามแบบ
ที่เทศบาลก้าหนด

58,000         

ร้อยละ 90 ของชาวบ้าน
ห้วยลึกที่ได้ใช้น ้าในฤดูแล้ง

มีน ้าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากนานายจงกร ถึงบ้าน
หนองไผ่ม.4

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 1,000 
ม.สูงเฉล่ีย 0.10 ม.ปริมาตรหิน
คลุก 300 ลบม.

        135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

70

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากป่าช้าบ้านห้วยลึกไป
หนองตลาด ม.4

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 2,200 
ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตร
หินคลุก 660 ลบ.ม.

         330,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

เพือ่ระบายน ้าภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

71

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากนานายหว ีข่าขันมาลี 
ถึงนานายเหมือน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 2,000 
ม. สูงเฉล่ีย 1.0 ม. ปริมาตรหิน
คลุก 600 ลบ.ม.

        270,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   67

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



72

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากนานายโพธิ์ บึงไกล ถึง
 นานายสีทาด บึงไกล ม.4

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 250 ม.
 สูงเฉล่ีย 1.0 ม. ปริมาตรหิน
คลุก 75 ลบ.ม.           33,750   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

73
โครงการซ่อมแซมท่อระบาย
น ้าหน้า รพ.สต.นาลาว หมู่ 5

เพือ่ระบายน ้าช่วงหน้าฝนไม่ให้ท่วมขัง ซ่อมแซมบ่อพักและฝาปิดบ่อพัก
         50,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ที่สามารถ
ระบายน ้าได้

การระบายน ้าได้อยา่งสะดวก
กองช่าง

74

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านนาลาว  หมู่ที่ 5
 ซอยบ้านนายสมาน  ประนินทา
(จากสวนนางส้าริด  ชมภ-ูบ้าน
นายสมาน  ประนินทา)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
198 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
 792 ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

367,700        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

75

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านนาลาว  หมู่ที่ 5
 ซอยบ้านนายโส หอมหวน 
(จากบ้านนายโส หอมหวน-
สวนนางรัชนี  อุดรพูล)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
150 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
 600 ตารางเมตรตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

278,500        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

76

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากบ้านนาลาว-หนองตะ
กุด ม.5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวก

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 1,000 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตร
หินคลุก  300  ลบ.ม.

        200,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

77

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กซอยบ้านนายโส-
บ้านนายสงครามสายต่ิง ม.5

เพือ่ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรสะดวก

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 200  
ม.หนา 0.15  ม. จ้านวน 600 
ตรม.

        276,000         

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร-ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78

โครงการวางท่อระบายน ้าและ
บ่อพัก ซอยบ้าน ผู้ใหญ่ มานพ 
ถึง บ้านนางโฮม ม.5

เพือ่ระบายน ้าให้สะดวก วางท่อระบายน ้าขนาด 0.40 ม.
ยาว 200 ม.           200,000   

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

ระบายน ้าที่ขังตามถนนสะดวกยิง่ขึ น

กองช่าง

79

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีด
เสริมเหล็กรอบคุ้มโคกวดัน้อย 
ม.5

เพือ่การสัญจรสะดวก ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 500  
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 1,500 ตรม.

          388,000         675,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   68

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่



80

โครงการขยายสะพาน คอนกรีด
เสริมเหล็กจากนานายทอง
หล่อ-นาบ้านหนองลูกช้างม.5

เพือ่ให้น ้าไหลสะดวก ก่อสร้างสะพาน คอนกรีดเสริม
เหล็กข้ามล้าห้วย           600,000   

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังพืชผลทางการเกษตร

น ้าไหลสะดวก ไม่ท่วมข้งพืชผลทาง
การเกษตรและมีความปลอดภัย กองช่าง

81

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านนาลาว หมู่ที่ 5
 ซอยบ้านนายสมาน  ประนินทา

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 200  
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 800 ตรม.

        365,000         

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

82

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก ซอยด้านหลัง
โรงเรียนบ้านนาลาว ม.5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 200  
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 600 ตรม.

          295,000           360,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

83

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอยหน้าโรงเรียน
บ้านนาลาว ม.5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 300  
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 900 ตรม.

        270,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

84

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสี ชิด
รัมย ์ถึง บ้านนายเกียง ก้าพัง
เทียม ม.5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 100  
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 300 ตรม.

         135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

85
โครงการขยายเขตประปา ม.5 เพือ่ประชาชนมีน ้าอุปโภค-บริโภค ขยายเขตการจา่ยน ้าประปา

           200,000         200,000
ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้น ้า

ประชาชนได้ใช้น ้าอุปโภคบริโภคอยา่ง
พอเพียง กองช่าง

86

โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพักถนนหน้าโรงเรียน
บ้านนาลาวม.5

เพือ่ให้ระบายน ้าได้สะดวก วางท่อระบายน ้า คอนกรีดเสริม
เหล็กขนาด 0.6 ม.พร้อมบ่อพัก
 ระยะทาง 1,000 ม.

          80,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

ระบายน ้าที่ขังตามถนนสะดวกยิง่ขึ น

กองช่าง

87

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นวดัป่าธรรมทัสสี
 -บ้านนายด้า

เพือ่การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ
มีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2400
 ตร.ม.

          1,200,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนวดัป่าได้ใช้ถนน
คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นวดัป่า ถึงบ้าน
นายด้า

เพือ่การคมนาคมสะดวกและปลอดภัย
ในการเดินทางสัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
600 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือ
มีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 2400
 ตร.ม.

         1,200,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนวดัป่าได้ใช้ถนน
คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   69

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก สายทางจาก บ้าน
นาลาว -วดัป่าธรรมทัสสี บ้าน
นาลาว หมู่ 5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 313
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นที่ไม่น้อยกวา่1,878 ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.ตาม
แบบมาตรฐานงานก่อสร้างของ
ท้องถิ่น (แบบถนน ท.1-06)

        930,000     

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

90

โครงการก่อสร้างถนนดิน จาก
สวนนายวรัิตน์ สุทธสนธิ์ - สวน
นางโสภา ขจฟี้า บ้านนาลาว ม.5

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.50 ม. ยาว 560 
 ม.สูงเฉล่ีย 0.50 ม.ลาดเอียง 
1:1 ม.ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กวา่ 1,120 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมบดอัดแน่น

         90,000     

ร้อยละ 100 ที่เทศบาลมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย

กองช่าง

91

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนาลาว ม.5 
จากบ้านนางรัชนี  อุดรพูล - 
บ้านนายสงคราม  สายต่ิง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        400,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

92

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านนา
ลาว ม.5 หน้าบ้านนางมาริษา  
ไชยรัมย์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        200,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   70

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนาลาว ม.5 
ทางเข้าหนองตาป๊อก

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 300 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

94

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านนาลาว ม.5
 จากบ้านนาลาว - หนองตะกรุด

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,700 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 510  ลบ.ม.

         255,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

95

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนาลาว ม.5 
จากบ้านนางวาสนา - นางล้าไพ
  ประเสริฐ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        200,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

96

โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้าน
นาลาว ม.5 จากคุ้มโคกวดั - 
หนองเกษตร

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูง 
0.50 ม. ลาดเอียง 1:1 ม. 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่  
1,500 ลบ.ม.

        150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

97

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนาลาว ม.5 
จากบ้านนายหนูแดง - บ้าน
นายบุญมี

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 400 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        200,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   71

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านนาลาว ม.5
 จากบ้านนายสี  จรัิมย ์- คลอง
ส่งน ้าบ้านโคกวดั

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,000 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 450  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        495,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

99

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนาลาว ม.5 
จากบ้านนาลาว - คุ้มโคกวดัน้อย

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 377 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 2,262 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

1,109,000      ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

100

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น ้า  บ้านนาลาว ม.5 จากบ้าน
นายโชค  ประเสริฐ - นาย
เปล่ียน  พาหา

เพือ่ให้ระบายน ้าในหมู่บ้านได้สะดวก วางท่อระบายน ้า คอนกรีดเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก และ ราง
ระบายน ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก  
 ยาว 500 เมตร

      1,000,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ม. 5 ได้รับ
ความพึงพอใจ

ระบบระบายน ้าไหลสะดวก

กองช่าง

101

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น ้า  บ้านละกอ ม.6 ทุกซอยใน
หมู่บ้าน

เพือ่ให้ระบายน ้าในหมู่บ้านได้สะดวก วางท่อระบายน ้า คอนกรีดเสริม
เหล็ก พร้อมบ่อพัก และ ราง
ระบายน ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก  
 ยาว 500 เมตร

     1,000,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ม. 6 ได้รับ
ความพึงพอใจ

ระบบระบายน ้าไหลสะดวก

กองช่าง

102

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านนาลาว ม.5 
จากเขียงหมูนายขจรศักด์ิ - นา
นายสุด  วรุิลพันธ์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื นผิว
จราจรไมน่้อยกว่า 700 ตารางเมตร
 พร้อมลงหนิคลุกกลบไหล่ทาง 
กว้างขา้งละ 0.20 เมตร

        350,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

103

โครงการขุดลอกขยายบ่อน ้าดิบ
ประปาหมู่บ้าน  บ้านละกอ ม.6

เพือ่ให้ประชาชนบ้านละกอ ม.6 มีน ้า
อุปโภคบริโภคอยา่งพอเพียง

ขุดลอกขยาย ขนาดกวา้ง 
30.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
 ม. ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่  
4,500 ลบ.ม.

        225,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ม. 6 ได้รับ
ความพึงพอใจ

ประชาชนบ้านละกอมีน ้าอุปโภค
บริโภคพอเพียง

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   72

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านละกอ ม.6 
จากบ้านนายวทิยา  ทบวนั - 
ฝายน ้าล้น

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 4,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

         500,000         500,000         500,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

105

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านละกอ ม.6 
จากร้านละกอการยาง - ศูนย์
สูบน ้าบ้านละกอ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 600  เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 3,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

      1,500,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

106

โครงการขยายเขตไฟฟ้า  บ้าน
ละกอ ม.6 จากบ้านนายวทิยา 
ทบวนั - ศูนยสู์บน ้า

เพือ่ให้ประชาชนบ้านละกอ มีไฟฟ้า
ใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 1,000 ม.          100,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านละกอมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ประชาชนของบ้านละกอ มีไฟฟ้าใช้
ครบถ้วนทุกครอบครัว กองช่าง

107

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กจากโรงเรียนบ้านละ
กอ ม.6 ถึงหนองกวางเต๊ะ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 5.0 ม. ยาว 1,000 
ม.หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 5,000 ตร.ม.         485,000         500,000         500,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับการสะดวกในการสัญจร

กองช่าง

108

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านละกอ ม.6 
จากถนนลาดยางสายสตึก
บุรีรัมย ์- บ้านนางสาคร  สูนรัมย์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 142 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 426 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

         196,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

109

โครงการขุดลอกคลองระบาย
น ้าจากปอแดง-ทางแยกปอหู( 
ห้วยยาง)บ้านละกอ หมู่ 6

เพือ่ใช้ล้าเลียงน ้าได้อยา่งสะดวก ขนาดกวา้ง 4 เมตร ยาว 800 
เมตรลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร ลาด
เอียง 1:15 เมตร ปริมาตรดิน
ขุด 69000 ลบ.ม.

        150,000

ร้อยละ 100 ที่สามารถ
ล้าเลียงน ้าได้สะดวก

การไหลของน ้าในคลองที่สะดวกขึ น

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   73

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

110

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านละกอ ม.6 
จากบ้านนายหลุ่น  วาวลัิย - 
บ้านนางแผน  แก้วฉวี

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 176 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 704 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

         344,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

111

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านละกอ  หมู่ที่ 6
จากบ้าน  นางดวงเนตร–ป่าช้า
บ้านละกอ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
600เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่
2,400ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกกลบไหล่ทาง กวา้งข้างละ 
0.20 เมตร

            250,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ใช้ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

112

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านละกอ  หมู่ที่ 6 
ซอยบ้านนางสมพิษ  รอดไธสง  
(จากบ้านนางสมพิษ  รอดไธ
สง-บ้านนางสวง ชาวนา)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
98 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่  392
  ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

181,300        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

113

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านละกอ  หมู่ที่ 6 
ซอยบ้านนายกิตติ  ต่างกลาง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

จดุที่1 กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
540 ตารางเมตรวางท่อระบาย
น ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก ขนาด 
Ø 0.30x1.00 เมตร 1 จดุ  
จ้านวน  8 ท่อนจดุที่2 ขนาด
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 35 
เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมี
พื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 
122.50  ตารางเมตร ตามแบบ

312,900        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

114

โครงการจดัซื อและติดตั ง
มอเตอร์ไฟฟ้าเพือ่ขับเคล่ือน
เคร่ืองสูบน ้าสถานีสูบน ้าด้วย
พลังงานไฟฟ้าบ้านละกอ ม.6

 - เพือ่ขับเคล่ือนเคร่ืองสูบน ้า          
  - เพือ่แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสขนาด 75 
Kw (100 แรงม้า)สถานีสูบน ้า
ด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านละกอ 150,000        

ร้อยละ 90 ของเกษตรกร
ที่อยูร่อบศูนยสู์บน ้าด้วย
พลังงานไฟฟ้าบ้านละกอที่
ได้ใช้น ้า

 - เกษตรกรมีน ้าใช้ในไร่นา          - 
เคร่ืองสูบน ้าใช้งานได้ปกติ

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   74

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กซอยบ้านนายกิตติ 
ต่างกลาง ถึง บ้านนายวทิยา 
ทบวนั ม.6

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 4.0 ยาว 300 ม. หนา 
0.15ม. หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 1,200 ตรม.         600,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

116

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กบ้านละกอ หมู่ที่ 6 
จากบ้านนายสมพิษ-บ้านนาง
ดวงเนตร

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 98  ม.
หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 392 ตาราง
เมตร

        182,100

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนบ้านละกอได้ใช้
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

117

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กบ้านกุดน ้าชุ่น หมู่ 7 
ถนนเส้นรอบหมู่บ้าน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.50 ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 525 ตาราง
เมตร

        313,000     

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนบ้านหนองแวง
ใต้ได้ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

118

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านกุดน ้าขุ่น
  ม.7

เพือ่การสัญจรสะดวก ขนาดกวา้ง 6.0 ม. ยาว 160 
ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื นผิว
จราจรไม่น้อยกวา่ 960  ตร.ม.

         480,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

119

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุก ซอยบ้านยายหัด-บ้านหนู
จนัทร์เสนาเพ็ง ม.7

เพือ่ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรสะดวก

ขนาดกวา้ง 3.0 ม. ยาว 400 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตร
หินคลุก  120  ลบ.ม.

          54,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร-ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร กองช่าง

120

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุก จากโรงเรียนบ้านกุดน ้าขุ่น
 ถึง บ้านนางจวบจติร ยอนซอน
 ม.7

เพือ่การสัญจรสะดวก ขนาด 3.0 ม.ยาว 1,000 ม. สูง
เฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก
300 ลบม.          135,000         135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร

กองช่าง

121

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่อง
ระบายน ้าตามซอยหมู่บ้าน ม.7

เพือ่ให้ร่องระบายใช้งานได้
เหมือนเดิมและท้าให้น ้าไหลได้สะดวก

ร่องระบายน ้าและวางท่อพร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 400 ม.         400,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

น ้าในหมู่บ้านไหลสะดวก ไม่ท่วมข้ง

กองช่าง

122

โครงการก่อสร้างถนนลงหิน
คลุกไปสระประปา ม.7

เพือ่ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรสะดวก

กวา้ง 3.0 ยาว 400 ม. สูงเฉล่ีย
0.10 ม.ปริมาตรหินคลุก 120 
ลบม.

          54,000           54,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร-ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร กองช่าง

123

โครงการก่อสร้างสะพานบล็อค
คอนเวร์ิสไปบ้านกุดน ้าขุ่น ม.7

เพือ่ให้น ้าไหลสะดวก กวา้ง 4.0 ม. ยาว 15 ม.

          800,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังพืชผลทางการเกษตร

น ้าไหลสะดวก ไม่ท่วมข้งพืชผลทาง
การเกษตร กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   75

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านกุดน ้าขุ่น  หมู่ที่
 7 ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ 
(จากบ้านนายสมศักด์ิ  ประยญั
โต – บ้านนายอ้านาจ  กาลวิ
บูรย)์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 200 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 700 
ตารางเมตรตามแบบที่เทศบาล
ก้าหนด

325,600        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

125

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านกุดน ้าขุ่น ม.7 
จากบ้านนายชูรส  เรียงความ -
 หน้าวดับ้านกุดน ้าขุ่น

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        400,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

126

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านกุดน ้าขุ่น ม.7 
จากบ้านนางทองสา  จอ้ยสาคู -
 บ้านหนองแต้

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        400,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

129

โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน
กุดน ้าขุ่น ม.7 หน้าบ้านนางหนู
ทิม  เฮียงบุญ - หน้าวดับ้านกุด
น ้าขุ่น

เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 300 ม.

          45,000

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

กองช่าง

130

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านกุดน ้าขุ่น 
ม.7 จากหน้าบ้านนางหนูจนัทร์ 
 เสนาเพ็ง - นางนันทนา  ทอง
อินทร์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
200 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 90  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

          99,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   76

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

131

โครงการซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านกุด
น ้าขุ่น ม.7 จากคุ้มโคกวดั - 
บ้านกุดน ้าขุ่น

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 6,000 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

      3,000,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

132

โครงการก่อสร้างระบบระบาย
น ้า  บ้านหนองลูกช้าง ม.8 ทุก
ซอยในหมู่บ้าน

เพือ่ระบายน ้าให้สะดวก วางท่อระบายน ้า คอนกรีดเสริม
เหล็ก บ่อพัก และ รางระบาย
น ้า คอนกรีดเสริมเหล็ก   ยาว 
500 เมตร

        200,000

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

ระบายน ้าที่ขังตามถนนสะดวกยิง่ขึ น

กองช่าง

133

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีด
เสริมเหล็กจากบ้านหนองลูกช้าง
 ม.8 - บ้านห้วยลึก ม.4

เพือ่ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรสะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 940 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 3,760 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        135,500      1,669,300

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร-ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

กองช่าง

134

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองลูกช้าง 
ม.8 จากศาลาประชาคม - บ้าน
นายลุน  บุญโคกล่าม

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่
 360 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกกลบไหล่ทาง กวา้งข้างละ 
0.20 เมตร

        180,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

135

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านหนองลูกช้าง  
หมู่ที่ 8 ถนนสายบ้านหนอง
ลูกช้าง-บ้านห้วยลึก (จากบ้าน
นายสมบัติ  แก้ววนัทา – นา
นางแสง  แวงดงบัง)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่  600 
 ตารางเมตรตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

278,500        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านหนอง
ลูกช้าง ม.8 ถนนสายทิศ
ตะวนัออกหมู่บ้าน

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
500 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 225  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        247,500

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

137

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านหนอง
ลูกช้าง ม.8 จากบ้านหนอง
ลูกช้าง - หนองดุม

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 675  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        742,500

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

138

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ถนนด้านทิศตะวนัตกหมู่บ้าน
หนองลูกช้าง  ม.8

เพือ่ให้ประชาชนเดินทางสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 155  
ม.หนา 0.15  ม. จ้านวน 400 
ตรม. หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 620 ตร.ม.

        310,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปลอดภัยยิง่ขึ น

กองช่าง

139

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองลูกช้าง 
ม.8 จากบ้านนายสุพี  ปะหุปะ
ไพ - บ้านนายดาวเรือง  กตะ
ศิลา

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 800 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

        400,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

140

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลง
หินคลุกจากสามแยกบ้านนาย
เคน ม.8 ถึง หน้าโรงเรียนบ้าน
กุดน ้าขุ่น ม.7

เพือ่การสัญจรสะดวก ขนาดกวา้ง 3.0 ม.ยาว 1,500 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตร
หินคลุก  450  ลบ.ม.          225,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   77

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



141

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลง
หินคลุกเส้นหนองลูกช้าง-หนอง
ดุมม.8

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม.ยาว 1,000 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตร
หินคลุก  300  ลบ.ม.

         150,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

142

โครงการปรับปรับถนนลงหิน
คลุก  บ้านหนองแวง  หมู่ที่ 9  
ซอยข้างบ้านนายพีระพงษ์  ไข
แสงจนัทร์ (จากบ้านนาย
พีระพงษ์  ไขแสงจนัทร์– นา
นางมูล  สิงห์แก้ว)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 2.50 เมตร ยาว  190 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่  
47.50ลูกบาศก์เมตรตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

26,800         

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

143

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านหนองแวง  หมู่
ที่ 9  รอบหมู่บ้าน (จากบ้าน
นายบัณฑิต  สิงห์แก้ว – สวน
นางจ้าปี  สิงห์สุ)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นผิว
จราจรกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  
140 เมตร ไม่น้อยกวา่  560  
ตารางเมตรตามแบบที่เทศบาล
ก้าหนด

259,900        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

144

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน ม.9

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 400  
ม.หนา 0.15  ม. จ้านวน 1,600
 ตรม.

        163,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

145

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลง
หินคลุก ไป สระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์ ม.9

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 3.0 ม. ยาว 300 ม. สูง
เฉล่ีย0.50 ม. ปริมาตรดินถม 
450 ลบม.

          20,250

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

146

โครงการวางท่อระบายน ้า
พร้อมบ่อพัก ภายในซอยใน
หมู่บ้านหนองแวงหมู่ 9

เพือ่ให้น ้าระบายได้สะดวก ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.40 ม.
 จ้านวน 120 ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน12 บ่อ ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด

        176,900

ร้อยละ 100 ของน ้าที่
สามารถไหลลงท่อได้
สะดวก

น ้าในหมู่บ้านไหลสะดวก ไม่ท่วมข้งใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

147

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลง
หินคลุกจากหนองแวง - หนอง
หวา้ ม.9

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 800 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตร
หินคลุก240 ตรม.

          96,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   78
งบประมาณและทีผ่่านมา

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่
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โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านหนองแวง 
ม.9 จากสวนยางนายทองลด  
อัมไพ - สามแยกนายเรือง  อัม
ไพ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 450  ลบ.ม.

         225,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

149

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่
การเกษตร  บ้านโนนกลาง ม.
10 จากหมู่บ้านไปหนองกระทิง

เพือ่ให้ประชาชนบ้านโนนกลาง มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ขยายเขตจ้าหน่ายไฟฟ้าแรงต้่า 
ระยะทาง 500 ม.

          75,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนของบ้านโนน
กลางมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน

ประชาชนของบ้านโนนกลาง มีไฟฟ้า
ใช้ครบถ้วนทุกครอบครัว

กองช่าง

150

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านโนนกลาง 
ม.10 ถนนรอบหนองกระทิง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 270  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        297,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

151

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านโนนกลาง 
ม.10 ถนนเลียบคลองส่งน ้าจาก
หนองกวางเต๊ะ - สามแยกนา
นายบุญตา  ดีพรม

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
300 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 450  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        120,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

152

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโนนกลาง ม.10
 จากหน้าวดับ้านโนนกลาง - 
หนองกวางเตะ

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 2,500 ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

      1,250,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   79

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านโนนกลาง ม.10
 จากบ้านนายวทิยา  ชื่นชม - 
บ้านนายหัน  ลีแวง

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่
 800 ตารางเมตร พร้อมลงหิน
คลุกกลบไหล่ทาง กวา้งข้างละ 
0.20 เมตร

         100,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

154

โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้าน
โนนกลาง ม.10 จากบ้านนาย
หัน  ลีแวง - นานางบุญเฮียง  
ลีหล้าน้อย

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร สูง 
0.50 ม. ลาดเอียง 1:1 ม. 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่  
1,500 ลบ.ม.

        100,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

155

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านโนนกลาง 
ม.10 ถนนสายบ้านนายสุรพล  
ค้าคร - นานายสาแก้ว  อิสระ
วงค์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
300 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 135  ลบ.ม. พร้อมบดอัด
แน่น

        148,500

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

156

โครงการไฟฟ้าส่องสวา่ง  บ้าน
โนนกลาง ม.10 จากปาก
ทางเข้าบ้านโนนกลาง - หน้าวดั

เพือ่ลดความเส่ียงตามแยกหรือจดุ
เส่ียงต่างๆในหมู่บ้าน

ติดตั งโคมไฟส่องสวา่งพร้อม
พาดสายดับ  ระยะทาง 650 ม.

        400,000

ร้อยละ 100 ประชาชน
ลดความเส่ียงจาก
อุบัติเหตุและอาชญากรรม

ประชาชนบ้านหนองแวงลดความเส่ียง
จากอุบัติเหตุและอาชญากรรม

กองช่าง

157
โครงการล้อมรั วรอบหนอง
กระทิง

เพือ่ความปลอดภัยของประชาชน
และสัตวเ์ลี ยง

ล้อมรั วลวดหนาม  ระยะทาง 
600 ม.           60,000

ร้อยละ 100 ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจ

ประชาชนและสัตวเ์ลี ยงมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

158

โครงการปรับปรุงถนนผิว
จราจรหินคลุก  บ้านโนนกลาง 
ม.10 จากหนองกระทิง - คุ้ม
โคกวดั

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก
 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
2,600 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กวา่ 780  ลบ.ม.

         390,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   80
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก  บ้านโนนกลาง ม.10
 จากคลองส่งน ้าหนองกวางเต๊ะ
 - นานายอ้าพล  ชะงักรัมย์

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 
0.50 ม. ลาดเอียง 1:1 ม. 
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกวา่  
1,500 ลบ.ม.

        350,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร 
ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

160

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็ก บ้านโนนกลาง  หมู่ที่
 10 ถนนสายหมู่บ้านไปหนอง
กระทิง  (จากสวนนายสาย  ปัด
สาคร–นานางนาง  แก้วทาสี)

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  100 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื นผิวจราจรไม่น้อยกวา่  400 
 ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลก้าหนด

185,300        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่ได้สัญจร ถนน
 คอนกรีดเสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมาและมีความ
ปลอดภัย กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

161

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากหนองกระทิง-หนอง
กวางเต๊ะม.10

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 3.0 ม.ยาว 1,000 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตร
หินคลุก  600  ลบ.ม.

        135,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

163

โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีด
เสริมเหล็กจากหมู่บ้าน-หนอง
กระทิง ม.10

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

ขนาดกวา้ง 4.0 ม. ยาว 400  
ม.หนา 0.15  ม. จ้านวน 1,600
 ตรม.

        474,000       

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

164

โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน
คลุกจากบ้านนายหัน ลีแวง ถึง 
นานางบุญเฮียง ม.10

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร

กวา้ง 3.0 ม.ยาว 200 ม. สูง
เฉล่ีย0.10 ม.ปริมาตรหินคลุก 
150 ลบม.

          675,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา

กองช่าง

165
โครงการปรับปรุงขยายร่องน ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.10

เพือ่ระบายน ้าในหมู่บ้านให้สะดวก กวา้ง 0.40 ม. ลึก 0.50 ม. หนา
 0.10 ม.  ยาว 1,000 ม.           1,000,000   

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

น ้าในหมู่บ้านไหลสะดวก ไม่ท่วมข้ง
กองช่าง

166
โครงการปรับปรุงขยายร่อง
ระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ม.10

เพือ่ระบายน ้าในหมู่บ้านให้สะดวก ร่องระบายน ้าและวางท่อพร้อม
บ่อพัก ระยะทาง 200 ม.         200,000   

ร้อยละ 100 ที่น ้าไม่ท่วม
ขังถนน

น ้าในหมู่บ้านไหลสะดวก ไม่ท่วมข้ง
กองช่าง

167

โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองส่งน ้าด้วยไฟฟ้านา นาย
พุทธา ปองไว ้ม.10

เพือ่ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
และสัญจรสะดวก

ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน ้า

        150,000   

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
สัญจร-ล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร กองช่าง

168

โครงการวางท่อระบายน ้าข้าง
หมายเลข 219 สตึก-บุรีรัมย์

เพือ่ระบายน ้าช่วงหน้าฝนไม่ให้ท่วมขัง วางท่อระบายน ้า คอนกรีดเสริม
เหล็กพร้อมดินกลบหลังท่อ
ระยะทาง 1000 เมตร

          600,000         600,000

ร้อยละ 100 ที่สามารถ
ระบายน ้าได้

การระบายน ้าได้อยา่งสะดวก

ทางหลวง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   81

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



169

โครงการรื อถอนอาคารสภา
ต้าบลดอนมนต์ พร้อมส่วนที่
ปรับปรุงและต่อเติม

 - เพือ่รื อถอนอาคารสภาต้าบลดอน
มนต์หลังเก่าพร้อมกับส่วนที่ปรับปรุง
และต่อเติม - เพือ่ก่อสร้างอาคารหลัง
ใหม่ทดแทน

ขนาดกวา้ง 11.5 เมตร ยาว 
22.7 เมตร

         93,000          93,000       

ร้อยละ 100 ของอาคาร
สภาหลังเก่าที่ถูกรื อถอน

อาคารสภาต้าบลดอนมนต์หลังเก่าได้
รื อถอนเรียบร้อยและปลอดภัย

กองช่าง

170

โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธเ์ทศบาลบริเวณ
แยกนาลาว

เพือ่ประชาสัมพันธง์านต่างๆของ
เทศบาล

ขนาดกวา้ง 2.4 ม.ยาว 4.8 ม.
ตามแบบที่เทศบาลก้าหนด           57,300          57,300

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
ของเทศบาลร้อยละ 100

เทศบาลมีป้ายประชาสัมพันธท์ี่ได้
มาตรฐาน กองช่าง

171

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เอนกประสงค์หน้าอาคารจอด
รถเทศบาลต้าบลดอนมนต์

เพือ่ความสะดวกในการใช้งาน ขนาดกวา้ง 15 ม.ยาว 27 ม.
หนา 0.10 ม.หรือมีพื นที่ไม่
น้อยกวา่ 405 ตร.ม.

         150,000

ร้อยละ 100 ที่ได้รับความ
สะดวกในการใช้งาน

เทศบาลมีพื นที่สะดวกยิง่ขึ น

กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

172

โครงการติดตั งไฟฟ้า ส่องสวา่ง เพือ่จา่ยเป็นค่าติดตั งไฟฟ้า ค่าปักเสา
พาดสาย ค่าติดตั งหม้อแปลง 
เคร่ืองวดัและอุปกรไฟฟ้า การ
บ้ารุงรักษา การซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
และอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอสตึก

              50,000          50,000

ประชาชน มีความ
ปลอดภัย และพึงพอใจ
ร้อยละ 100

ไฟฟ้าสาธารณะสามารถใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพประชาชนได้รับความ
สะดวก กองช่าง

173
โครงการติดตั งป้ายบอกทาง เพือ่อ้านวยความสะดวกในการ

เดินทางเพือ่แนะน้าสถานที่
จ้านวน 4 ป้าย

          20,000          20,000
ร้อยละ 100 ประชาชน
รู้จกัสถานที่ ทต.ดอนมนต์

ได้อ้านวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน กองช่าง

174

โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพือ่สนับสนุนงบประมาณในการขยาย
เขตไฟฟ้าโดยการส้ารวจออกแบบ
ประมาณการจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ้าเภอสตึก         200,000         200,000          200,000         200,000         200,000

ร้อยละ 100 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

กองช่าง

7,443,500    10,450,300  9,775,900     29,684,200   13,722,800  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   82

รวม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  ด้านเศรษฐกิจ

    2.3  แผนงาน เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1
โครงการบ้ารุงรักษารักษา
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

เพือ่ให้ประชาชนมีน ้าเพือ่อุปโภค
บริโภค

ประปาหมู่บ้านในเขตต้าบล
ดอนมนต์ 100,000        100,000         100,000        100,000        

ร้อยละ 100 ประชาชนมี
น ้าใช้อยา่งเพียงพอ

ประชาชนมีน ้าเพือ่อุปโภคบริโภคอยา่ง
เพียงพอ กองช่าง

2
โครงการบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้าง

เพือ่บ้ารุงรักษาซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง จา่ยเป็นค่าบ้ารุงรักษาซ่อมแซม
ส่ิงก่อสร้าง 100,000        100,000         100,000        100,000        

ส่ิงก่อสร้างใช้ได้
เหมือนเดิมร้อยละ 100

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ส่ิงก่อสร้าง กองช่าง

3

โครงการบ้ารุงรักษาซ่อมแซม /
ซ่อมสร้างถนนในเขตเทศบาล
ต้าบลดอนมนต์

เพือ่บ้ารุงรักษาซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง
ถนนให้ใช้งานได้สะดวก

จา่ยเป็นค่าบ้ารุงรักษา
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนในเขต
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

1,000,000     1,000,000      1,000,000      1,000,000     

ถนนใช้ได้เหมือนเดิมร้อย
ละ 100

ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
ถนนในการสัญจรไปมา กองช่าง

โครงการบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 1. เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการบ้ารุงรักษา จา่ยค่าใช้จา่ยในการบ้ารุงรักษา 100,000        100,000        100,000         100,000        100,000        วสัดุ ครุภัณฑ์กลับมาใช้ มีงบประมาณเป็นค่าใช้จา่ยในการ
ทรัพยสิ์นพร้อมทั งการจา้งเหมา หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ฯลฯ งานได้ตามเดิม ร้อยละ บ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์นฯลฯ
บริการ 2. เพือ่เป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง จา่ยค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุง 70,000         70,000         70,000          70,000          70,000         100 มีงบประมาณเป็นค่าบ้ารุงรักษาและ

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ปรับปรุงครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   83

งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต์ ที ่2 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

กองช่าง4

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ที ่1  ด้านเมืองน่าอยู่ และคุณภาพชีวิตทีด่ี



5

โครงการปรับปรุงพัฒนาด้านผัง
เมืองรวม

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงผังเมืองรวม 
เมือง/ชุมชนการวางผัง

จา่ยเป็นค่าปรับปรุงผังเมืองรวม
 เมือง / ชุมชนการวางผัง          10,000          10,000           10,000           10,000          10,000

สามารถวางผังของต้าบล
ดอนมนต์ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 100

มีงบประมาณตั งจา่ยเป็นค่าปรับปรุงผัง
เมืองรวม เมือง /ชุมชนและการวางผัง
เมือง

กองช่าง

6
เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) เพือ่จา่ยเป็นเงินชดเชยงานก่อสร้าง

(ค่าk)
งานก่อสร้างของเทศบาลต้าบล
ดอนมนต์           100,000          100,000         100,000         100,000

ร้อยละ 100 ที่จา่ยเงิน
ชดเชยงานก่อสร้าง

มีเงินไวจ้า่ยในการชดเชยงานก่อสร้าง
กองช่าง

7

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จา่ยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอก

เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งออกแบบ จา้ง
ควบคุมงาน ที่จา่ยให้เอกชนหรือนิติ
บุคคลเฉพาะงานก่อสร้างอาคารเท่านั น

งานก่อสร้างของเทศบาลต้าบล
ดอนมนต์

          100,000          100,000         100,000         100,000

ร้อยละ 100 ที่เทศบาลมี
ค่าออกแบบ

เทศบาลมีเงินไวจ้า่ยเป็นค่าออกแบบ
งานก่อสร้าง

กองช่าง

8

ค่าจา้งที่ปรึกษาซ่ึงเกี่ยวกับ
ส่ิงก่อสร้างหรือเพือ่ให้ได้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง

เพือ่จา้งที่ปรึกษาในการจดัหาหรือ
ปรับปรุงที่ดินและหรือส่ิงปลูกสร้าง

งานก่อสร้างของเทศบาลต้าบล
ดอนมนต์            50,000           50,000           50,000          50,000

ร้อยละ 100 ที่เทศบาลมี
เงินค่าจา้งที่ปรึกษาใน
งานก่อสร้าง

เทศบาลมีเงินไวจ้า่ยเป็นค่าจา้งที่
ปรึกษางานก่อสร้าง กองช่าง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9

โครงการก่อสร้างอาคาร
ส้านักงาน

เพือ่ให้มีสถานที่ให้บริการประชาชน
อยา่งพอเพียง

ขนาด 120x250 เมตร

2,500,000     2,500,000     

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความสะดวก
ของการรับบริการ

ประชาชนมีสถานที่ที่สะดวกมากขึ นใน
การรับบริการ กองช่าง

10

โครงการปรับปรุงอาคาร
ส้านักงาน

เพือ่ความเป็นสัดเป็นส่วนในการ
ให้บริการ

ติดตั งผนังกระจกอลูมิเนียม
จ้านวน 96 ตร.ม.พร้อมติดตั ง
ชุดประตูบานสวงิ จ้านวน 5 ชุด

181,100        

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความสะดวก
ของการรับบริการ

ประชาชนมีสถานที่ที่สะดวกมากขึ นใน
การรับบริการ กองช่าง

11

โครงการก่อสร้างห้องน ้า
ด้านหลังอาคารส้านักงานหลัง
เก่าเทศบาลต้าบลดอนมนต์

เพือ่ให้มีห้องน ้าที่ถูกสุขลักษณะ ปรับปรุงห้องน ้า จ้านวน 2 ห้อง

         181,000

ร้อยละ 100 ห้องน ้าถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ใช้
ห้องน ้าที่ถูกสุขลักษณะ กองช่าง

12

โครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่า
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

เพือ่ปรับปรุงอาคารหลังเก่าให้ดีขึ น
และเพียงพอต่อการบริการประชาชน

ปรับปรุง หลังคา ฝ้าเพดาน 
หน้าต่างอลูมิเนียม ระบบไฟฟ้า
 พื นปูกระเบื อง

         468,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ

ประชาชนได้ใช้บริการอยา่งพอเพียง

กองช่าง

13

โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

เพือ่ให้มีสถานที่ให้บริการประชาชน
อยา่งพอเพียง

ขนาดสูง 4.0 ม.ยาว 14 ม.

          85,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความสะดวก
ของการรับบริการ

ประชาชนมีสถานที่ที่สะดวกมากขึ นใน
การรับบริการ กองช่าง

14
โครงการก่อสร้างรั วรอบเขต
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

เพือ่ความปลอดภัยในทรัพยสิ์นของ
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

ขนาดสูง 2.0 ม.ยาว 200 ม.
         490,000

ทรัพยสิ์นได้รับความ
ปลอดภัยร้อยละ 80

ทรัพยสิ์นของเทศบาลได้รับความ
ปลอดภัย กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   84

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



15

โครงการวางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ
พัก บริเวณเทศบาลต้าบลดอน
มนต์

เพือ่ให้น ้าระบายไม่ท่วมขัง ท่อ คสล. จ้านวน 37 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ้านวน 4 บ่อ

          83,000

ร้อยละ 100 น ้าไม่ท่วมขัง ระบายน ้าดีน ้าไม่ท่วมขัง

กองช่าง

16

โครงการต่อเติมอาคาร รพ.สต.
บ้านนาลาว

เพือ่ให้มีสถานที่ให้บริการประชาชน
อยา่งพอเพียง

         435,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความสะดวก
ของการรับบริการ

ประชาชนมีสถานที่ที่สะดวกมากขึ นใน
การรับบริการ

กองทุน
พัฒนารอบ

โรงงาน
ไฟฟ้า กกพ.

17

โครงการปรับปรุงมุกด้านหน้า
อาคารส้านักงาน

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงมุกด้านหน้า
อาคารส้านักงานปรับปรุงฝ้าเพดาน

จ้านวน 50.84 ตร.ม.

          25,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความสะดวก
ของการรับบริการ

ประชาชนมีสถานที่ที่สะดวกมากขึ นใน
การรับบริการ

กองช่าง

18

โครงการปรับปรุงอาคารจอดรถ
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

เพือ่จา่ยเป็นค่าปรับปรุงอาคารจอดรถ
เทศบาลต้าบลดอนมนต์

ขนาดกวา้ง4.00 เมตร ยาว 
4.00 เมตร สูง  4.00 เมตร           85,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนในความสะดวก
ของการรับบริการ

ประชาชนมีสถานที่ที่สะดวกมากขึ นใน
การรับบริการ

กองช่าง

2,861,100    4,130,000    3,372,000     1,630,000     1,630,000    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต้าบลดอนมนต์   85



แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่1  ด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต์ ที ่2 ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

    2.4  แผนงาน เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกจากบ้านดอนมนต์ หมู่ 1 
ต.ดอนมนต์ อ.สตึก  ถึง บ้าน
หนองหญ้าคา หมู่ 9 ต.หัวฝาย
 อ.แคนดง

 - เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
    - เพือ่ให้ประชาชนระหวา่ง 2 ต าบลได้
ใช้ ถนนร่วมกันและได้รับความปลอดภัย  
       - เพือ่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการ เกษตร

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
8,700 เมตร หนาเฉล่ีย0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุก 
3,045 ลบ.ม. 1,458,900      1,458,900       1,458,900       1,458,900       1,458,900       

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 ประชาชนได้
 รับความพึงพอใจจากการ
 ใช้ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การ ใช้ถนนในการสัญจรไปมา  - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
 ร่วมกัน  - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง 
อบจ.

2

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว Asphaltic 
concrete บ้านดอนมนต์ หมู่
ที่ 1 ต.ดอนมนต์ อ.สตึก ถึง 
บ้านดงเยน็ หมู่ที่ 4 ต.โนน
ขวาง อ.บ้านด่าน

 - เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
    - เพือ่ให้ประชาชนระหวา่ง 2 ต าบลได้
ใช้ ถนนร่วมกันและได้รับความปลอดภัย  
       - เพือ่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียง
ผลผลิตทางการ เกษตร

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ไหล่
ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร        แอสฟัลท์
 หนา 4 ซม. 13,400,000     13,400,000     13,400,000     

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ 100 ประชาชนได้
 รับความพึงพอใจจากการ
 ใช้ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การ ใช้ถนนในการสัญจรไปมา  - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
 ร่วมกัน  - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง 
อบจ.

3

โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกจากบ้านละกอ หมู่ 6   
ต.ดอนมนต์อ.สตึก  ถึง บ้าน
เสม็ด หมู่ 5ต.ร่อนทาอง     
อ.สตึก

 - เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
 - เพือ่ให้ประชาชนระหวา่ง 2 ต าบลได้
ใช้ถนนร่วมกันและได้รับความปลอดภัย - 
เพือ่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร

ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 
2,900 เมตร หนาเฉล่ีย0.10 
เมตร ปริมาตรหินคลุก1,015
 ลบ.ม. 486,300        486,300         486,300         486,300         486,300         

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง 
อบจ.

4

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านดอนมนต์  หมู่ที่ 1จาก
สามแยกร้านใหญ่กลมพาณิชย์
 – ประปาหมู่บ้าน

 - เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
 - เพือ่ให้ประชาชนระหวา่ง 2 ต าบลได้
ใช้ถนนร่วมกันและได้รับความปลอดภัย - 
เพือ่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
500เมตร หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพืน้ผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 4,000ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่
ทาง กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

2,700,000       2,700,000       2,700,000       2,700,000       

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง 
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   86

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ที ่2  ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านห้วยลึก  หมู่ที่ 4จากสาม
แยกหน้าเทศบาลต าบลดอน
มนต์ - บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่
 8

 - เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร
 - เพือ่ให้ประชาชนระหวา่ง 2 ต าบลได้
ใช้ถนนร่วมกันและได้รับความปลอดภัย - 
เพือ่ใช้เป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการ
เกษตร

ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 
1,500เมตร หนา 0.20 เมตร
 หรือมีพืน้ผิวจราจรไม่น้อย
กวา่ 12,000ตารางเมตร 
พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่
ทาง กวา้งข้างละ 0.20 เมตร

8,000,000       8,000,000       8,000,000       8,000,000       

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง 
อบจ.

6

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบ้านนาลาว  หมู่ที่ 5จาก
บ้านนาลาว – วดัป่าธรรมทัสสี

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
313 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 
1,878 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.20 เมตร 930,000         930,000         930,000         930,000         

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

7

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
หินคลุกบ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1
 - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 4

เพือ่พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจร

ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา
 0.20 เมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกวา่ 3,040 
ลบ.ม. รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลน
ที่ก าหนด

       2,432,000

ร้อยละ 100 ประชาชนได้
ใช้ถนนที่ได้มาตรฐานร้อย
ละ 100 ประชาชนได้รับ
ความพึงพอใจจากการใช้
ถนนร่วมกัน

 - ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การใช้ถนนในการสัญจรไปมา - 
ประชาชนสองต าบล ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน - ประชาชนมีถนน
มาตรฐานในการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

1,945,200     13,575,200    16,007,200    13,575,200    13,575,200    

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   87

ที่

รวม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 2  ดา้นสงัคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี่  1  ดา้นพัฒนาคุณภาพชีวติ

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต ์ที่ 3  ดา้นสาธารณสขุและอนามัย

1.1  แผนงานสาธารณสขุ
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั
และควบคุมโรคไขเ้ลือดออก

เพื่อควบคุมพาหนะน าโรคและเฝ้า
ระวงัการเจบ็ป่วยด้วยไขเ้ลือดออก

ภายในเขตต าบลดอนมนต์

     120,000     120,000      120,000     120,000     120,000

ประชาชนเป็นไขเ้ลือดออก
ลดลงร้อยละ 100

อตัราการเจบ็ป่วยด้วยไขเ้ลือดออกลดลง

ส านักปลัด

2

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกนั
และระงับโรคเลปโตสไปโลซิส

เพื่อเป็นค่ารณรงค์ควบคุมโรคเลปโตส
ไปโลซิส

จ านวน 10 หมู่บ้าน

       10,000       10,000       10,000

ประชาชนเป็นโรคเลปโตฯ
ลดลงร้อยละ 100

ราษฎรมคีวามเขา้ใจและป้องกนัโรคได้
อยา่งถกูวธิี ส านักปลัด

3

โครงการรณรงค์และป้องกนั
การติดเชื้อเอดส์รายใหม่

เพื่อให้ความรู้แกป่ระชาชนทั่วไป
สร้างภมูคุ้ิมกนัไมใ่ห้มผู้ีติดเชื้อเอดส์
รายใหม่

รณรงค์และร่วมกบัชมุชนให้
ความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัตัว
จากโรคติดต่อ

      10,000       10,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนปลอดภยัจากโรค
เอดส์

ประชาชนในต าบลดอนมนต์ไมม่ผู้ีติด
เชื้อรายใหม่ ส านักปลัด

4

โครงการส่งเสริมหลักประกนั
สุขภาพ

เพื่ออดุหนุนงบประมาณให้กบั
กองทุนหลักประกนัสุขภาพ ของ 
ต าบลดอนมนต์

สมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

     150,000     150,000      150,000     150,000     150,000

ร้อยละ 100 ที่ได้สมทบ
กองทุนหลักประกนัสุขภาพ

คุณภาพชวีติด้านสุขภาพของประชาชน
ดีขึ้น ส านักปลัด

5
รายจา่ยเพื่อให้ได้ซ่ึงบริการ 1.เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการรถกู้

ชพีฯลฯ
ตลอดทั้งปี

     144,000     144,000      144,000     144,000     144,000
ประชาชนได้รับความพึง
พอใจร้อยละ 100

มบีริการหน่วยการแพทยอ์ยา่งมี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น ส านักปลัดฯ

6

โครงการอดุหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพื่ออดุหนุนให้กบัชมุชน/หมู่บ้าน 
เพื่อขบัเคล่ือนโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข

ชมุชน / หมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน

     100,000     100,000      100,000     100,000     100,000

อสม.ในเขตต าบลดอนมนต์
ได้รับเงินอดุหนุน ร้อยละ 
100

คุณภาพชวีติด้านสุขภาพของประชาชน
ดีขึ้น

ส านักปลัด

7

โครงการรสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษ

สุนัข และแมวสุนัขบ้านภายใน
เขตต าบลดอนมนต์       40,000        40,000       40,000       40,000

ประชาชนปลอดภยัจาก
โรคพิษสุนัขบ้าร้อยละ100

ไมม่โีรคพิษสุนัขบ้าในเขตต าบลดอน
มนต์ ส านักปลัด

8
ค่าป่วยการนักบริบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนค่าป่วยการนักบริบาล

ท้องถิ่น
อาสาสมคัรบริบาลท้องถิ่น

     200,000     200,000     200,000
นักบริบาลท้องถิ่นได้รับ
ความพึงพอใจร้อยละ 100

นักบริบาลท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน
ค่าป่วยการ ส านักปลัด

524,000    554,000   754,000    774,000   774,000   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   88

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

รวม



แบบ ผ.02

ข.   ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดบุรรีมัย์ที ่ 1  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
 4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา ของ ทต.ดอนมนต์ ที ่4  ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

  4.1  แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริการสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์
และศูนยว์ดันาลาววนาราม

เพือ่พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์

20,000          20,000           20,000         20,000           20,000           

ศูนยเ์ด็กเล็กได้มาตรฐาน
เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน
ยิง่ขึ้น กองการศึกษา

2

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา

เพือ่จดัอบรมครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก/ผช.หนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ผช.หน
ศูนยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น

50,000          50,000           50,000         50,000           50,000           

บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การอบรมร้อยละ100

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก/ผช.
หนศูนยม์ีความรู้ความเข้าใจ
หลักการเรียนการสอน

กองการศึกษา

3

โครงการอบรมปฐมนิเทศก์
ผู้ปกครองของศูนยอ์บรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์

เพือ่ประชุมชี้แจงแนวทางการจดัการ
เรียนการสอนและระเบียบข้อบังคับ

ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 100 
คน           20,000            20,000          20,000            20,000            20,000

ผู้ปกครองนักเรียนได้รับรู้
แนวทางการเรียนของ
นักเรียนร้อยละ 100

ผู้ปกครองได้รับรู้แนวทางการ
เรียนการสอนระเบียบข้อบังคับ
ยิง่ขึ้น

กองการศึกษา

4

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วชิาการของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่เป็นการกระตุ้นสมองและเป็น
การแสดงความสามารถของเด็กก่อน
เกณฑ์

เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ทั้งสองศูนย์
จ านวน 100 คน           10,000            10,000          10,000            10,000            10,000

ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์ที่ได้แสดง
ความสามารถ

เด็กเล็กก่อนเกณฑ์กล้า
แสดงออกมากยิง่ขึ้น กองการศึกษา

5

โครงการอาหารเสริม(นม) เพือ่จดัซ้ืออาหารเสริม(นม)ให้กับ
โรงเรียน4 โรงและศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก 2 ศูนย์

เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต าบล
ดอนมนต์ จ านวน 4 โรงและ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

      1,056,000        1,056,000      1,056,000        1,056,000        1,056,000

นักเรียนได้ด่ืมนมร้อยละ  100 เด็กนักเรียนมีร่างการแข็งแรง
และมีสุขอนามัยที่ดี กองการศึกษา

6

โครงการก่อสร้างห้องน้ าครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ให้ครูมีห้องน้ าใช้อยา่งพอเพียง จ านวน 2 ห้อง ขนาดห้องกวา้ง
1.30เมตร ยาว 1.60 สูง 2 เมตร            50,000            50,000

ครูผู้ดูแลเด็กได้ใช้ห้องน้ า
ร้อยละ 100

ครูมีห้องน้ าใช้และมีขวญั
ก าลังใจในการท างานต้ังใจสอน
เด็กดีขึ้น

กองช่าง   
กองการศึกษา

7

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
อบรมการเด็กก่อนเกณฑ์

เพือ่จดัซ้ือวสัดุการศึกษาส่ือการ
เรียนการสอนและเคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็กปฐมวยั

ศูนยเ์ด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย ์  17,000
 x 90 =  153,000 บาท         153,000          153,000         153,000          153,000          153,000

ครูและเด็กได้ใช้ส่ือการเรียน
การสอนร้อยละ 100

นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย และมีพัฒนาการที่ดี กองการศึกษา

8

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ให้เด็กนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมนต์มีเสาธงเพือ่เคารพ
ธงชาติ

ขนาดกวา้ง 2.0 ม. ยาว 4.0 ม.สูง
 7 เมตร            50,000

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้
ใช้เสาธง

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีธง
ชาติไวเ้คารพธงชาติก่อนเข้า
ห้องเรียน

กองช่าง     
กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์
ก.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที ่2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   89

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9

โครงการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ให้ห้องเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนมนต์มีอากาศเยน็เหมาะกับ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ขนาด 24,000 BTU จ านวน 4 
เคร่ือง ๆ ละ 28,000 บาท

        112,000

ครูและนักเรียนมีความพึง
พอใจร้อยละ 100

นักเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องเรียนที่อากาศเยน็
สบาย กองการศึกษา

10

โครงการต่อเติมหลังคา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีที่นั่งรับประทาร
อาหารและจดักิจกรรมกลางแจง้
อยา่งพอเพียง

ขนาดกวา้ง 5.80 ม.ยาว 7.90 ม.
จ านวน 2 ด้านตามแบบที่
เทศบาลก าหนด

         100,000

นักเรียนได้ใช้อาคารที่ได้
มาตรฐานร้อยละ 100

นักเรียนมีความปลอดภัยในการ
เรียนและในการจดักิจกรรม กองช่าง    

กองการศึกษา

11 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่เด็กมีความปลอดภัยและสะดวก
ในการจดักิจกรรม ขนาดสูง 1.10 ม.ยาว 84 ม.

           90,000

นักเรียนได้รับความปลอดภัย
ร้อยละ 100

นักเรียนมีความปลอดภัยในการ
เรียนและในการจดักิจกรรม กองช่าง    

กองการศึกษา

โครงการจดัหาครุภัณฑ์
เคร่ืองใช้ส านักงาน ต่างๆ

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. จดัซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะต่างๆ เช่น 
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  โต๊ะกลาง 
โชฟารับแขก                       
2. จดัซ้ือครุภัณฑ์เก้าอี้ต่าง ๆ เช่น
 เก้าอี้ท างานแบบมีล้อเล่ือนมี
พนักพิง

          25,000            25,000          25,000            25,000            25,000

การปฏิบัติงานของข้าราชการ
 ลูกจา้ง และพนักงานจา้งมี
ประสิทธภิาพ ขึ้นร้อยละ 100

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ส านักงานที่
มี ประสิทธภิาพ

3. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม 100,000        100,000         100,000        100,000         100,000         

อุปกรณ์ครบชุด ปร้ินเตอร์ และ
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า โน๊ตบุค 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาน 
สแกนเนอร์(ตามราคามาตรฐาน
ของกระทรวงICT)
4. จดัซ้ือตู้เก็บเอกสาร 30,000          30,000           30,000         30,000           30,000           

ชั้นเก็บเอกสาร
5. จดัซ้ือ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000          50,000           50,000         50,000           50,000           

(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
7.เคร่ืองปรับอากาศ 100,000        100,000         100,000        100,000         100,000         

13
โครงการอุดหนุนโรงเรียนสังกัด
(สพฐ)เขต 4 จ.บุรีรัมย์

เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กนักเรียน

จ านวน 3 โรงเรียน
      1,800,000        1,800,000      1,800,000        1,800,000        1,800,000

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวนั ร้อยละ 100

นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี ได้รับ
อาหารครบ 5 หมู่ กองการศึกษา

14
โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริการสถานศึกษา

เพือ่เป็นค่าอาหารกลางวนัของศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์
        318,500          318,500         318,500          318,500          318,500

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวนั ร้อยละ 100

นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี ได้รับ 
อาหารครบ 5 หมู่ กองการศึกษา

12

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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กองการศึกษา



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 -เพือ่จา่ยเป็นค่าจดักิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมนต์

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์            29,240          65,000            65,000            65,000

นักเรียนมีพัฒนาการเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 100

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนมนต์มีพัฒนาการดีขึ้น กองการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน)

 -  เพือ่จา่ยเป็นค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียนของนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมนต์

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์            20,400          25,000            25,000            25,000

นักเรียนได้ใส่เคร่ืองแบบที่
เป็นฟอร์มเดียวกันร้อยละ 
100

นักเรียนมีเคร่ืองแบบเรียน
ฟอร์มเดียวกันที่ได้มาตรฐาน
สวยงาม

 - เพือ่ให้นักเรียนมีเคร่ืองแบบเรียน
ฟอร์มเดียวกันที่ได้มาตรฐานสวยงาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน)

 - เพือ่จา่ยเป็นค่าหนังสือเรียนของ
นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์            13,600          15,000            15,000            15,000

จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
หนังสือเรียนร้อยละ100

นักเรียนมีหนังสือเรียนที่
ถูกต้องตามหลักสูตร ครบถ้วน 
ทั่วถึง

 - เพือ่ให้นักเรียนมีหนังสือเรียนที่
ถูกต้องตามหลักสูตร ครบถ้วน ทั่วถึง

18

โครงการจดัซ้ือวสัดุงานบ้าน
งานครัว

เพือ่ให้ ศพด.มีวสัดุงานบ้านงานครัว
เพียงพอและเกิดประสิทธภิาพต่อ
ทางราชการ

จ านวน 1 ชุด

10,000         10,000           10,000           

มีวสัดุงานบ้านงานครัวใช้ใน
ศูนยร้์อยละ 100

ศพด.มีวสัดุงานบ้านงานครัว
เพียงพอและเกิดประสิทธ ิภาพ
ต่อทางราชการ

กองการศึกษา

19

โครงการประกันคุณภาพภายใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์

2,000            2,000           2,000            2,000            

ร้อยละ 100 ได้รับคะแนน
ประกันคุณภาพศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

ศพด.บ้านดอนมนต์ ผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

กองการศึกษา

20
โครงการประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ให้คณะกรรมการได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น พิจารณาในการบริหาร
จดัการ

อยา่งน้อย 4 คร้ัง/ปี หรือ ภาค
เรียนละไม่น้อยกวา่ 2 คร้ัง

2,000           2,000            2,000            
ร้อยละ 100 ที่
คณะกรรมการได้แสดงความ
คิดเห็น

คณะกรรมการศูนยฯ์ ได้
ประชุมพิจารณาการ
บริหารงานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษา

21

โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
พร้อมอุปกรณ์

เพือ่ให้เด็กได้มีสนามเด็กเล่นและ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
เสริมสร้างพัฒนาการ จ านวน 1 สนาม

         100,000          100,000 มีสถานที่ในการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวยั

กองการศึกษา

22

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษา  (ค่า
อุปกรณ์การเรียน)

เพือ่จา่ยเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน
ของนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์            13,600          15,000            15,000            15,000

จ านวนนักเรียนที่ได้รับ
อุปกรณ์การเรียนร้อยละ100

นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนที่
ถูกต้องตามหลักสูตร ครบถ้วน 
ทั่วถึง

กองการศึกษา

16

17
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23

โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษาค่า
จดัการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก(รายหัว)

เพือ่จา่ยเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จา่ย
การบริหารสถานศึกษาค่าจดัการ
เรียนการสอนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
(รายหัว)

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอนมนต์ อัตราคนละ 1,700 
บาทต่อปี          115,600         120,000          120,000          120,000

จ านวนนักเรียนที่ได้รับค่า
จดัการเรียนการสอนร้อยละ
100

นักเรียนมีการจดัการเรียนการ
สอนที่ถูกต้องตามหลักสูตร 
ครบถ้วน ทั่วถึง กองการศึกษา

24

โครงการจดัซ้ือชุดอุปกรณ์
ส าหรับห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์

 1. เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวยัด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV          
     2. เพือ่ส่งเสริมศักยภาพเด็กแรก
เกิด 0- 5 ขวบ มีพัฒนาการสมวยั 
ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ทักษะในการ
ดูแลเด็กถูกต้อง สร้างโอกาสทาง
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์

           30,700

นักเรียนมีพัฒนาการเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 100

นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนมนต์มีพัฒนาการดีขึ้น

กองการศึกษา

25

โครงการปรับปรุงห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพือ่ให้เด็กมีห้องน้ าใช้อยา่งพอเพียง
และถูกสุขลักษณะ

จ านวน 1 ห้อง

           50,000            50,000

ร้อยละ 100 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ใช้ห้องน้ าที่
ถูกสุขลักษณะ

เด็กมีห้องน้ าใช้อยา่งพอเพียง
และถูกสุขลักษณะ กองช่าง    

กองการศึกษา

26

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ปรับปรุงห้องเรียนด้วยผนัง
กระจกอลูมิเนียมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดอนมนต์

ติดต้ังผนังกระจกอลูมิเนียม  
จ านวน 64.47 ตร.ม. ติดต้ัง
ประตูบานเล่ือนแบบแขวน  
จ านวน 3 ชุด

        149,000

ร้อยละ 100 ที่ท าให้
ห้องเรียนเป็นสัดส่วนง่ายต่อ
การเรียนการสอน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีห้องเรียนที่
เป็นสัดส่วน กองช่าง    

กองการศึกษา

27
โครงการจดัท าป้ายศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กบ้านดอนมนต์

เพือ่ประชาสัมพันธศู์นยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 ป้าย
           20,000            20,000

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีป้าย
บอกสถานที่ร้อยละ 100

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีป้ายไว้
บอกสถานที่และประชาสัมพันธ์

กองช่าง    
กองการศึกษา

28

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

เพือ่พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
โดยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ผู้สูงอายจุ านวน 100 ราย

           50,000            50,000

ร้อยละ 100 ที่ผู้สูงอายุ
ต าบลดอนมนต์ได้รับความ
พึงพอใจ

ผู้สูงอายไุด้รับการพัฒนาและ
เห็นคุณค่าในตนเอง กองการศึกษา

3,737,061     4,048,202      4,250,063    4,409,064      4,259,065      
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รวม

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี ่ 1  ดา้นพัฒนาคุณภาพชวีติ
4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.ดอนมนต ์ที ่4 ดา้นการศึกษา  ศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

4.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ
เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการวันเด็กแหง่ชาติประจ าปี เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทย ประเพณีท้องถิน่และศาสนา

จ านวน 1 คร้ังในวันเสาร์ทีส่องของ
เดือนมกราคม          70,000          70,000          70,000         70,000         70,000

เด็กในต าบลดอนมนต์เขา้
ร่วมกจิกรรมร้อยละ 100

สืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน่ การจดังานวัน
ส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา

2

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทย ประเพณีท้องถิน่และศาสนา

จ านวน 1  คร้ัง

        100,000       100,000       100,000

ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 100

สืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน่ การจดังานวัน
ส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา

3

โครงการส่งเสริมประเพณีแหเ่ทียน
เขา้พรรษา

เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทย ประเพณีท้องถิน่และศาสนา

จ านวน 1 คร้ัง

        100,000       100,000       100,000

ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 100

สืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน่ การจดังานวัน
ส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา

4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
นักเรียนและเยาวชนประชาชนทัว่ไป

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนมคุีณธรรมจริยธรรม
น าหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน

เด็กและเยาวชน ประชาชน ในเขต
ต าบลดอนมนต์          30,000          30,000         30,000         30,000

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมคุีณธรรมจริยะ
ธรรมร้อยละ 100

เด็กและเยาวชนมคุีณธรรมจริยธรรม
น าหลักธรรมค าสอนทางศาสนาไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

5

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภญัญะของนักเรียนและประกวด
สรภญัญะของประชาชนทัว่ไป

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนใหน้ักเรียนและ
ประชาชนของต าบลดอนมนต์ได้ฝึกฝนการ
สวดมนต์ท านองสรภญัญะ

นักเรียนและ ประชาชน ในเขต
ต าบลดอนมนต์

         30,000          30,000          30,000         30,000         30,000

นักเรียนและ ประชาชน ใน
เขตต าบลดอนมนต์ ได้
ฝึกฝนการสวดมนต์ร้อยละ
 80

นักเรียนและประชาชนได้ฝึกฝนการ
สวดมนต์ท านองสรภญัญะ

กองการศึกษา

6

โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาต้านยา
เสพติด

เพือ่ส่งเสริมกฬีาเพือ่ใหเ้ด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ออกก าลังกาย

จดัการแขง่ขนักฬีาเยาวชน/
ประชาชนในประเภทต่างๆ และ
จดัส่งนักกฬีาตัวแทนต าบลเขา้
แขง่ขนัระดับต่างๆ

        250,000         250,000         250,000       300,000       300,000

ร้อยละ 100 ประชาชนเด็ก
 เยาวชน ได้มกีารแขง่ขนั
กฬีา

ประชาชนมร่ีางกายแขง็แรง รักการ
เล่นกฬีา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยัรู้รักสามคัคี

กองการศึกษา

7

โครงการส่งตัวนักกฬีาเขา้ร่วมท าการ
แขง่ขนักฬีาระดับอ าเภอ ระดับจงัหวัด

เพือ่ส่งเสริมนักกฬีาทีม่คีวามสามารถของ
ประชาชน

นักกฬีาในเขตต าบลดอนมนต์

         50,000         50,000         50,000

นักกฬีาต าบลได้เขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีาระดับอ าเภอ
จงัหวัด ร้อยละ 100

ประชาชนได้มโีอกาสใช้
ความสามารถของตัวเองมากยิง่ขึน้ กองการศึกษา

8

โครงการกอ่สร้างลานกฬีาชุมชน เพือ่ใหป้ระชาชนมสีถานทีอ่อกก าลังกายทีไ่ด้
มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 15 ม.ยาว 25 ม.

            200,000   

ประชาชน ม.5 ได้ใช้ลาน
กฬีาทีไ่ด้มาตรฐานร้อยละ 
100

ประชาชนมสีถานทีอ่อกก าลังกายที่
ได้มาตรฐาน หา่งไกลยาเสพติด กองช่าง

9

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ด้วยกฬีาชนิดต่างๆ

เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนหนัมาออกก าลังกาย
ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

ประชาชนทัว่ไปในเขตต าบลดอน
มนต์            20,000         20,000         20,000

ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนทีไ่ด้ออกก าลัง
กาย

ประชาชนมร่ีางกายแขง็แรง รักการ
เล่นกฬีา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยัรู้รักสามคัคี กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

งบประมาณและทีผ่่านมา
วตัถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2  ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   93



เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่จะ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ด้วยการเต้นแอโรบิคส าหรับ
ประชาชนทัว่ไปในต าบลดอนมนต์

เพือ่ใหป้ระชาชนมร่ีางกายแขง็แรงใช้เวลาว่าง
ใหเ้กดิประโยชน์

ประชาชนทัว่ไปในเขตต าบลดอน
มนต์         20,000         20,000

ร้อยละ 100 ประชาชนมี
ร่างกายแขง็แรง

ประชาชนหนัมาออกก าลังกาย 
หา่งไกลยาเสพติด กองการศึกษา

11

โครงการจดังานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมอืงบุรีรัมย(์งานวัน
สถาปนาเมอืงแปะ)

เพือ่สร้างจติส านึกของคนบุรีรัมยใ์หเ้กดิความ
จงรักภกัดีในสถาบัน มคีวามรักชาติ

อดุหนุนส านักงานจงัหวัดบุรีรัมย์

         10,000         

ได้ส่งเสริมงานวันสถาปนา
เมอืงแปะ ร้อยละ 100

ประช่าชนทัว่ไปได้เหน็ความเป็นมา
ของจงัหวัดบุรีรัมยต้ั์งแต่อดีตถงึ
ปัจจบุัน

กองการศึกษา

12

โครงการจดังานประเพณีขึน้เขาพนมรุ้ง เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม
ไทย ประเพณีท้องถิน่และศาสนา

อดุหนุนทีท่ าการปกครอง จ. บุรีรัมย์

         10,000          10,000          10,000         10,000         10,000

ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม
ร้อยละ 100

สืบทอดเอกลักษณ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน่ การจดังานวัน
ส าคัญต่างๆ

กองการศึกษา

รวม 400,000       390,000       630,000       930,000     730,000     

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   94
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แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 4   ดา้นรักษาความมั่นคงและสงบ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี่ 4  ดา้นการสง่เสริมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

  5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ศูนยช์ว่ยเหลือประชาชน 1. การให้ความชว่ยเหลือประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล ร้อยละ 80 ที่ประชาชนใน 1. ประชาชนได้รับความชว่ยเหลือ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลดอนมนต์ ด้านสาธารณภยั ดอนมนต์ เขต ทต.ดอนมนต์ที่ได้รับ ประชาชนด้านสาธารณภยั

ความชว่ยเหลือ
1 2. การให้ความชว่ยเหลือประชาชน 50,000       50,000       50,000       50,000     2. ประชาชนได้รับความชว่ยเหลือด้าน

ด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชวีติ
ชวีติ
3. การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ 3. ได้มกีารป้องกนัและควบคุม

โรคติดต่อให้กบัประชาชน

2

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่
พบประชาชน

เพื่อออกหน่วยบริการประชาชน จดั
เวทีประชาคม ตลอดจนการจดัท า
ประชาพิจารณ์

ออกหน่วยบริการประชาชนจดั
เวทีประชาคมตลอดจนการจดัท า
ประชาพิจารณ์ ฯลฯ 30,000       30,000       30,000       30,000     

ร้อยละ 100 ที่ประชาชน
ได้รับบริการจากเทศบาล

ได้บริการประชาชน จดัเวที
ประชาคมตลอดจนการจดัท าประชา
พิจารณ์รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่

ส านักปลัดฯ

3

โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองภาษีที่ดินและส่ิงปลูก
สร้างให้แกผู้่ที่อยู่ในขา่ย
จะต้องช าระภาษีในเขต
พื้นที่เทศบาลต าบลดอน
มนต์

เพื่อจา่ยเป็นค่าอบรมตามโครงการ
รอบรมให้ความรู้เร่ืองภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างให้แกผู้่ที่อยู่ในขา่ย
จะต้องช าระภาษีในเขตพื้นที่
เทศบาลต าบลดอนมนต์

ประชาชนที่มทีี่ดินและส่ิงปลูก
สร้างในเขตเทศบาลต าบลดอน
มนต์

50,000       50,000       50,000     

ประชาชนที่มทีี่ดินและส่ิง
ปลูกสร้างในเขตเทศบาล
ต าบลดอนมนต์ได้รับ
ความรู้เร่ืองภาษีที่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้างร้อยละ 100

ประชาชนที่มทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง
ในเขตเทศบาลต าบลดอนมนต์ได้รับ
การอบรม

ส านักปลัดฯ

30,000       80,000       100,000     130,000     130,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.ดอนมนต ์ที่ 5 ดา้นการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   95



แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 5  ดา้นการบริหารจดัการ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี่ 5  ดา้นการพัฒนาชีดสมรรถนะองค์กร

5.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานรับ

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ ผิดชอบหลกั
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนยป์ฏบิัติการ
ร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย์

เพื่ออดุหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมายจดัต้ัง

อดุหนุน อบต. กระสัง

25,000       25,000       25,000     

ประชาชนได้รับความพึง
พอใจในการได้รับความ
ชว่ยเหลือร้อยละ 100

เทศบาลต าบลสะแกได้รับเงิน
สนับสนุนในการด าเนินการตาม
โครงการ

ส านักปลัด

2

โครงการบริหารจดัการการ
เลือกต้ัง

เพื่อเตรียมการและด าเนินการ
เลือกต้ังสมาชกิสภา ทต.และ
นายกเทศมนตรี

จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการและ
ด าเนินการเลือกต้ังสมาชกิสภา 
ทต.และนายก ทต.

10,000       400,000      500,000      10,000       10,000     เป็นการเตรียมความพร้อม
ในการเลือกต้ัง ร้อยละ100

มงีบประมาณเพื่อเตรียมการและ
ด าเนินการเลือกต้ังสมาชกิสภา ทต.
และนายก ทต.

ส านักปลัด

3

โครงการบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพยสิ์นพร้อม
ทั้งการจา้งเหมาบริการ

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น   
    2. เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์

จา่ยค่าใชจ้า่ยในการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ฯลฯจา่ย
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000   วสัดุ ครุภณัฑ์กลับมาใช้
งานได้ตามเดิม ร้อยละ100

มงีบประมาณเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น
ฯลฯมงีบประมาณเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภณัฑ์

ส านักปลัดฯ

4

โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาล 
โดยสามารถจดัเกบ็ภาษีต่าง ๆ ได้
อยา่งครบถว้นถกูต้องเป็นธรรม และ
สะดวกรวดเร็ว

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ
เทศบาล

250,000      250,000      250,000      250,000      250,000   สามารถจดัเกบ็ภาษีได้ร้อย
ละ 100

เทศบาลมรีายได้เพิ่มขึ้นมฐีานขอ้มลู
ทางด้านการคลังท้องถิ่นอยา่ง
ครบถว้นและถกูต้อง

กองคลัง

5

โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
ด าเนินการ หรือสนับสนุนโครงการ
อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ เชน่ 
โครงการจติอาสา "เราท าความ ดี 
ด้วยหัวใจ" โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกยีรติ ฯลฯ

จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

50,000       60,000       60,000       60,000     

ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งได้เผยแพร่ ร้อยละ 
100

เพื่อเป็นศูนยก์ลางของศูนยร์วม
ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง ทต. 
ตามภารกจิหน้าที่ต่าง ๆ

ส านักปลัด

เทศบาลต าบลดอนมนต์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   96

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
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5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.ดอนมนต ์ที่ 6 ดา้นการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานรับ
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ ผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6

โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติโดยเฉพาะ
สถาบันพระมหากษัตริยซ่ึ์ง
เป็นสถาบันของชาติอนั
เป็นศูนยร์วมของความเป็น
ชาติ และความสามคัคีของ
คนในชาติ

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการด าเนิน
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติโดยเฉพาะสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการจดังาน

25,000       25,000       25,000       25,000       25,000     

ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ
จดัจา้งได้เผยแพร่ ร้อยละ 
100

เพื่อเป็นศูนยก์ลางของศูนยร์วม
ขอ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้ง ทต. 
ตามภารกจิหน้าที่ต่าง ๆ

ส านักปลัด

7 โครงการสนับสนุนและ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชมุชน1. อดุหนุนส านักงานเหล่ากาชาด 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000     ประชาชนมคีวามพึงพอใจ ประชาชนมคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น ส านักปลัด
ส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ และท้องถิ่นให้เขม้แขง็ จงัหวดับุรีรัมย์ ร้อยละ 100 ประชาชนมคุีณภาพชวีติที่ดีขึ้น
หรือองค์กรเอกชนในกจิ
กรรมอนัเป็นประโยชน์ 2. อดุหนุนส านักงานกิ่งกาชาด 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000     ส านักปลัด
สาธารณประโยชน์ อ.สตึก

8

โครงการจดังานพระราช
พิธแีละงานรัฐพิธฯี

เพื่ออดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์

อดุหนุนที่ท าการปกครอง อ.สตึก 8,000         8,000         8,000         8,000         8,000       ร้อยละ 100 ได้แสดงออกถงึความจงรักภกัดีประชาชนมโีอกาสแสดงความ
จงรักภกัดีและเฉลิมพระเกยีรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

9

โครงการรับ - ส่งเสด็จ 1. เพื่ออดุหนุนหน่วยงานของรัฐหรือ
องค์กรเอกชนในกจิกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน์              2.  
เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการรับ - ส่ง
เสด็จ เชน่ ค่าวสัดุ และค่าใชจ้า่ย
อื่น ๆ ฯลฯ

1.  อดุหนุนที่ท าการปกครอง อ.
สตึก                                  
 2. ค่าวสัดุ ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ฯลฯ

100,000      100,000      100,000      100,000   

ได้แสดงถงึความจงรักภกัดี
ร้อยละ 100

อ าเภอสตึกได้รับการอดุหนุน และ 
เทศบาลมงีบประมาณในการับส่ง
เสด็จ

ส านักปลัด

10

โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิัติงานของคณะ
ผู้บริหาร สมาชกิสภา
เทศบาล พนักงาน 
พนักงานจา้งและลูกจา้ง
ของเทศบาล

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติงาน  2. เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกจิ

 - คณะผู้บริหาร/สมาชกิสภาฯ/
พนักงานขา้ราชการ/พนักงาน
จา้ง/ลูกจา้งประจ า ของ ทต.ดอน
มนต์

300,000      300,000      300,000      300,000   

ร้อยละ 100 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้
จากการฝึกอบรม ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้

ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานและ
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
พัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ

ส านักปลัด
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เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานรับ
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ ผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11

โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธภิาพในการ
ปฏบิัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
 ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจา้ง ของเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏบิัติงาน  2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
 จริยธรรม

 - คณะผู้บริหาร/พนักงาน
ขา้ราชการ/พนักงานจา้ง/
ลูกจา้งประจ า ของ ทต.ดอนมนต์

50,000       50,000       50,000     

ร้อยละ 100 ของผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมได้รับความรู้
จากการฝึกอบรม

ผู้เขา้รับการฝึกอบรมได้
ประสิทธภิาพการปฏบิัติงานและ
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคุณธรรม 
จริยธรรม

ส านักปลัด

12
ค่าใชจ้า่ยในการคัดเลือก
พนักงานจา้งและลูกจา้ง
ของ อปท.

เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการ
คัดเลือกพนักงานจา้งและลูกจา้งของ
 อปท.

ทต.ดอนมนต์ 20,000       30,000       50,000       50,000       50,000     

ร้อยละ 100 ที่ได้มี
ค่าใชจ้า่ยในการคัดเลือกฯ

มค่ีาใชจ้า่ยในการคัดเลือกฯ ส านักปลัด

13

โครงการกอ่สร้างศาลพระ
พรหม

เพื่อเป็นที่ยดึเหนี่ยวจติใจ จ านวน 1 ศาล

       93,000

ร้อยละ 70 ได้รับความพึง
พอใจ

มศีาลพระพรหมไวย้ดึเหนี่ยวจติใจ

ส านักปลัด

433,000 973,000 1,108,000 618,000 618,000 
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แบบ ผ.02

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  3 ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวดับุรีรัมยท์ี่ 1  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวติ

    6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ฯ

เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมให้มทีรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์

ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตต าบล
 ดอนมนต์

20,000       20,000       30,000       20,000       20,000     ทรัพยากรธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์ขึ้นร้อยละ 100

สามารถรักษาสภาพธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มคีวามสมดุล

ส านักปลัดฯ

2

โครงการรณรงค์การปลูก
ป่าทดแทนในที่สาธารณะ

เพื่อให้ชมุชนมต้ีนไมเ้พิ่มขึ้นและเป็น
การสร้างป่าให้กบัชมุชนเพื่อเป็น
แหล่งอาหารต่อไป

ที่สาธารณะประโยชน์ในเขตต าบล
 ดอนมนต์

10,000       10,000       10,000       10,000     มต้ีนไมใ้นที่สาธารณะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 100

มต้ีนไมใ้นต าบลดอนมนต์เพิ่มมากขึ้น ส านักปลัดฯ

3

โครงการคืนธรรมชาติสู่
ชมุชน

เพื่อให้ชมุชนมธีรรมชาติที่สมบูรณ์ 
สร้างจติส านึกให้ประชาชนรักษา
ธรรมชาติของชมุชน

แมน่้ า ล าคลอง และที่สาธารณะ
ในเขตต าบลดอนมนต์

10,000       15,000       15,000       15,000     ทรัพยากรธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์ขึ้นร้อยละ 100

สามารถรักษาสภาพธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มคีวามสมดุล

ส านักปลัดฯ

4

โครงการหมู่บ้านรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนในเขตต าบลดอน
มนต์มส่ิีงแวดล้อมที่ดีตามหลัก
สุขอนามยั

ประชาชนบริหารจดัการขยะได้
ด้วยตนเองตามหลักผู้สร้างขยะ
คือผู้ก าจดัขยะ

30,000       30,000       30,000       30,000     ขยะในชมุชนลดลง ร้อยละ
 100

ประชาชนในต าบลดอนมนต์มี
สุขภาพดี และสุขภาวะดี

ส านักปลัด

5

โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกต้นไมแ้ละ
หญ้าแฝกตามชายฝ่ังล าตะ
โคงเพื่อป้องกนัสาธารณภยั 
(ภยัธรรมชาติ)

เพื่อสร้างจติส านึกให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้องกนัสา
ธารณภยัอยา่งยั่งยนื

เจา้หน้าที่ ประชาชน 10 หมู่บ้าน 50,000       50,000       50,000       50,000     ทรัพยากรธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์ขึ้นร้อยละ 100

สามารถรักษาสภาพธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มคีวามสมดุล

ส านักปลัดฯ

6

โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
สร้างจติส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อสร้างจติส านึกการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชน จ านวน 10 หมู่บ้าน 10,000       10,000       10,000       10,000     ทรัพยากรธรรมชาติอดุม
สมบูรณ์ขึ้นร้อยละ 100

สามารถรักษาสภาพธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มคีวามสมดุล

ส านักปลัดฯ

7

โครงการหมู่บ้านสุขภาวะ เพื่อให้หมู่บ้านในเขตต าบลดอนมนต์
มสุีขภาวะที่ดี น่าอยู่

รณรงค์และร่วมกบัชมุชนท าความ
สะอาดหมู่บ้านในเขตต าบลดอน
มนต์

20,000       20,000       20,000       20,000     ชมุชนสะอาด น่าอยู่ยิ่งขึ้น
ร้อยละ 100

หมู่บ้านในเขตต าบลดอนมนต์
สะอาดประชาชนมร่ีางกายและจติใจ
ดีมคีวามสมคัคีร่วมแรงร่วมใจกนั

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   99

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลดอนมนต์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ ทต.ดอนมนต ์ที่ 6  ดา้นจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ และสิ่งแวดลอ้ม

รายละเอียดโครงการพัฒนา



เป้าหมาย ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8

โครงการอบรมและส่งเสริม
กจิกรรมอาสาสมคัรท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.)

เพื่อประชาชนทั่วไปในเขตต าบล
ดอนมนต์ได้ตระหนักถงึการรักษา
ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนในเขตต าบลดอนมนต์ 20,000       20,000       30,000       30,000       30,000     ร้อยละ 100 ของเยาวชนมี
จติส านึกรักส่ิงแวดล้อม
มากขึ้น

เยาวชนในเขตต าบลดอนมนต์ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกบัการรักษาส่ิงแวดล้อม

ส านักปลัด

9

โครงการ Big Cleaning 
Day เทศบาลต าบลดอน
มนต์

เพื่อรักษาความสะอาดภมูทิัศน์ในเขต
 ทต.ต าบลดอนมนต์ให้เป็นสถานที่
น่าดู น่าอยู่ น่ามอง

ทต.ดอนมนต์ และประชาชน10 
หมู่บ้าน

       20,000        20,000        20,000        20,000      20,000 ทต.สะอาดขึ้นร้อยละ 100 ภมูทิัศน์ในเขตเทศบาล สะอาด และ
พร้อมการรับบริการประชาชน

ส านักปลัด

10

โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์
ในเขตไหล่ทางเทศบาล
ต าบลดอนมนต์

เพื่อให้ไหล่ทางในเขตต าบลดอน
มนต์มคีวามสะอาด และความ
สวยงาม

ไหล่ทางในเขตต าบลดอนมนต์ 50,000       50,000       50,000       50,000     ไหล่ทางสะอาด น่าอยู่
ยิ่งขึ้นร้อยละ 100

ไหล่ทางในเขตต าบลดอนมนต์มี
ความสวยงาม และปลอดภยั

ส านักปลัด

11

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และศึกษาดูงาน
ด้านการจดัการขยะและน้ า
เสียในชมุชน

เพื่อให้ประชาชนมคีวามรู้ในการ
จดัการขยะและน้ าเสียในต าบลดอน
มนต์

ทต.ดอนมนต์ และประชาชน10 
หมู่บ้าน

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000   ต าบลดอนมนต์สะอาดขึ้น
ร้อยละ 100

ประชาชนต าบลดอนมนต์รู้จกัการ
จดัการขยะและน้ าเสียภายใน
ครัวเรือน

ส านักปลัด

12

โครงการฝึกอบรมการท า
ปุ๋ยหมกัจากเศษขยะอนิทรีย์

เพื่อให้ประชาชนสามารถน าความรู้
ในการท าปุ๋ยหมกัจากเศษขยะ
ประจ าวนั

ประชาชน 10 หมู่บ้าน 50,000       50,000       50,000       50,000     มกีารใชปุ้๋ยหมกัจากเศษ
ขยะเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

ประชาชนสามารถน าปุ๋ยหมกัไปใช้
เพื่อลดต้นทุนการท าเกษตร

ส านักปลัด

13

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในการคัดแยกขยะมลูฝอย

เพื่อเป็นต้นแบบของหมู่บ้านสะอาด
แล้วขยายผลสู่หมู่บ้านต่อไปในต าบล
ดอนมนต์

หมู่บ้านทั้ง 10 หมู่ในเขตต าบล
ดอนมนต์

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000     ต าบลดอนมนต์สะอาด
ปราศจากโรคร้อยละ 100

ต าบลดอนมนต์ได้มหีมู่บ้านต้นแบบ
และสะอาดปราศจากโรค

ส านักปลัด

420,000     425,000     210,000     435,000     435,000   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   100

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่



แบบ ผ.03

หน่วยงานที่
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. จดัซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะต่างๆ เช่น โต๊ะท างาน,โต๊ะห้องประชุม, 50,000           50,000           200,000         50,000           50,000           ส านักปลัดฯ
แผนงานการศึกษา ส่ิงก่อสร้าง โต๊ะวางคอมพิวเตอร์  โต๊ะกลาง  ฯลฯ กองคลัง
แผนงานการเกษตร 2. จดัซ้ือครุภัณฑ์เก้าอี้ต่าง ๆ เช่น เก้าอี้ห้องประชุม,เก้าอี้พลาสติก 10,000           10,000           150,000         10,000           10,000           กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน  เก้าอี้ท างานแบบมีล้อเล่ือนมีพนักพิง  ฯลฯ กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข 3. จดัซ้ือตู้ต่างๆ ฯลฯ 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         กองส่งเสริมการ

4.ชั้นต่างๆ ฯลฯ 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           เกษตร
5. จดัซ้ือ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 120,000         120,000         120,000         
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
6. จดัซ้ือเค้าน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 24,000           24,000           24,000           24,000           
7. โชฟารับแขก 35,000           35,000           35,000           35,000           
8.เคร่ืองปรับอากาศ 100,000         100,000         300,000         200,000         100,000         
9. โพเดียม 25,000           
11. ถังน้ าแบบพลาสติก 20,000           20,000           20,000           20,000           
12. เคร่ืองโทรศัพท์พืน้ฐาน 20,000           20,000           
13.อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(smart Card Reader) 10,000           

2 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จ านวน 1 คันปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากวา่ 2,400 ซีซีหรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 110กิโลวตัต์
 ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แค็บ

814,000.00     ส านักปลัดฯ

3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1. หม้อแปลงไฟฟ้า 150,000         150,000         150,000         150,000         150,000         ส านักปลัดฯ
2. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 200,000         200,000         200,000         
3. ชุดเคร่ืองเสียงต่างๆ 100,000         100,000         100,000         

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์การเกษตร 1. ปัม๊น้ าอัตโนมัติ 20,000           20,000           20,000           ส านักปลัดฯ
5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 50,000           50,000           50,000           ส านักปลัดฯ
6 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1. ตู้เยน็ 20,000           ส านักปลัดฯ

2. เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเยน็ 5,000            

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   101

บริหารงานทั่วไป

บัญชีครภุัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลดอนมนต์

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณ

ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ์)

บริหารงานทั่วไป



หน่วยงานที่
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         ส านักปลัดฯ
แผนงานการศึกษา 2.เคร่ืองพิมพ์ แบบต่างๆ ฯลฯ 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           กองคลัง
แผนงานการเกษตร 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 30,000           30,000           กองช่าง
แผนงานเคหะและชุมชน 4.โน๊ตบุค  ฯลฯ 30,000           30,000           กองการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข 5.อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 50,000           50,000           50,000           กองส่งเสริมการ

เกษตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เทศบาลต าบลดอนมนต์   102

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย(ผลผลิตของครภุัณฑ์)



พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

1

โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนมนต์ หมู่ที่ 1 (จากนานาย
แดน  ดาวรีรัมย์ - คุ้มหนองเกาะ )

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว720 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 
เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,600 ลูกบาศก์เมตรช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ยาว620 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 4,340 ลูกบาศก์เมตร

506,900      506,900      

2
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. จากบ้านนายค าตา วิชัย - บ้าน
นายหนูตัน เซ้ิงสูงเนิน ม.1

กว้าง 3.0 ม. ยาว 197 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 591 ตรม.
  295,500

3
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนางทองใบ ถึง
หนองอีคูณ ม.1

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 1,500 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.ปริมาตรหินคลุก 450 ลบม.
  243,000 243,000 243,000

4
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกจากนานายกอง ถึงนานายสุ
ชาติ    สุพศร ม.1

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 300 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.ปริมาตรหินคลุก 90 ลบ.ม.
          45,000

5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนมนต์ ม.1
ซอยบ้านนายทองดี  สมบูรณ์รัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง 
กว้างข้างละ 0.20 เมตร

      150,000

6
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีดเสริมเหล็กบ้านราษฎรพัฒนา 
ม.2 ถนนรอบนอกหมู่บ้านหลังบ้านนายเทวัญ-ห้าแยกหนองไผ่

ขนาดกว้าง 4.0 ม. ยาว 285  ม.หนา 0.15  ม. จ านวน 1,140 ตรม.
     464,600       260,500       570,000   

7
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านห้วยลึก ม.4 
จากส่ีแยกนานายหวี  ข่าขันมาลี - บ้านหนองลูกช้าง ม.8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่
ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร

      383,000       500,000

8
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  บ้านห้วยลึก ม.4 จาก
ส่ีแยกนานายหวี  ข่าขันมาลี - หนองคณะจิว

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,800 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,520  ลบ.ม.       760,000

9
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกจากป่าช้าบ้านห้วยลึกไป
หนองตลาด ม.4

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 2,200 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก 660 ลบ.ม.
      330,000   

10
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกจากสามแยกบ้านนายเคน ม.8 
ถึง หน้าโรงเรียนบ้านกุดน้ าขุ่น ม.7

ขนาดกวา้ง 3.0 ม.ยาว 1,500 ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตรหินคลุก  450  ลบ.ม.
        225,000

11
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกเส้นหนองลูกช้าง-หนองดุมม.8 ขนาดกวา้ง 3.0 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉล่ีย 0.10  ม. ปริมาตรหินคลุก  300  ลบ.ม.

        150,000

12
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุกจากหนองแวง - หนองหวา้ ม.9 ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 800 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุก240 ตรม.

         96,000

13
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  บ้านหนองแวง ม.9 จาก
สวนยางนายทองลด  อัมไพ - สามแยกนายเรือง  อัมไพ

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร  หนา 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกวา่ 450  ลบ.ม.         225,000

    464,600      643,500    4,096,400      749,900      243,000

เขต 1



พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

14
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวงใต้ ม.
3 จากบ้านนางเสาร์  บุตรี - นายสุภี  ภูมิศาสตร์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง
 กว้างข้างละ 0.20 เมตร

      400,000       400,000

15
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  บ้านหนองแวงใต้ ม.3
 จากบ้านนายพิพัฒน์  เปษาโก - หนองแวงสาธารณะประโยชน์

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300  ลบ.ม.       150,000

16
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีดเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสี ชิด
รัมย์ ถึง บ้านนายเกียง ก าพังเทียม ม.5

ขนาดกว้าง 3.0 ม. ยาว 100  ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 
ตรม.       135,000

17
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  บ้านนาลาว ม.5 จาก
บ้านนาลาว - หนองตะกรุด

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร  หนา 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 510  ลบ.ม.       255,000

18
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านละกอ ม.6 
จากบ้านนายวิทยา  ทบวัน - ฝายน้ าล้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบ
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร

      500,000       500,000       500,000

19
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านละกอ ม.6 จาก
ถนนลาดยางสายสตึกบุรีรัมย์ - บ้านนางสาคร  สูนรัมย์

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 142 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 426 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง
 กว้างข้างละ 0.20 เมตร

      196,000

20
โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน บ้านกุดน้ าขุ่น  
ม.7

ขนาดกว้าง 6.0 ม. ยาว 160 ม.หนา 0.15  ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960  
ตร.ม.       480,000

21
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนกลาง ม.10
 จากบ้านนายวิทยา  ชื่นชม - บ้านนายหัน  ลีแวง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกกลบไหล่ทาง
 กว้างข้างละ 0.20 เมตร

      100,000

22
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  บ้านโนนกลาง ม.10 
จากหนองกระทิง - คุ้มโคกวัด

ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,600 เมตร  หนา 0.10
 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 780  ลบ.ม.       390,000

0 0    2,606,000      900,000      500,000
464,600    643,500     6,702,400   1,649,900   743,000     

เขต 2

รวมทั้งหมด

รวม


