
ผ.01

ส่วนที ่5 การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

  - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนการทอ่งเที่ยว โดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดลุ

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยู่ในเกณฑ์ที่ไดม้าตรฐาน

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืง แหลง่ทอ่งเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 1   การพฒันาสาธารณูปโภคใหป้ระชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมบ ารุงรักษา เพื่อเปน็การดูแลบ ารุงรักษาดวงโคม ซ่อมแซมเปล่ียนดวงโคม สายเมน 500,000      500,000 500,000      ร้อยละของ ไฟฟา้สาธารณะริมถนนที่มอียู่ กองช่าง

อปุกรณ์ระบบไฟฟา้ส่องสว่าง และอปุกรณ์ไฟฟา้ต่างๆ ที่มอีายุการ ไฟฟา้และอปุกรณ์ไฟฟา้ต่างๆ ของ ไฟฟา้สาธารณะที่ สามารถใช้งานได้อย่างมี

สาธารณะริมถนนสายต่างๆ และ ใช้งานมานานใหอ้ยู่ในสภาพใช้งาน ระบบไฟฟา้สาธารณะริมถนนสาย ใช้งานได้ ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ

ขยายเขตบริการไฟฟา้สาธารณะ ได้ตามปกติและประชาชนมไีฟฟา้ใช้ ต่างๆ และขยายเขตไฟฟา้ริมถนนที่ สัญจรไปมาบนถนนในเวลากลาง

ภายในเขตเทศบาล ครบทกุครัวเรือน ยังไมม่ไีฟฟา้สาธารณะ คืนได้สะดวกปลอดภยัลดปญัหา

อบุติัเหตุและอาชญากรรมได้

2 ติดต้ังเสาไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ เพื่อเปน็การเพิ่มระบบส่องสว่าง ติดต้ังเสาเหล็กอาบกลัวาไนท ์สูง 200,000      200,000      200,000      ร้อยละของ มรีะบบไฟฟา้สาธารณะครอบ กองช่าง

ริมถนนภายในเขตเทศบาล ริมถนนสาธารณะใหค้รอบคลุม 7.00 ม. พร้อมกิ่งเด่ียวโคมหลอด ถนนที่มไีฟฟา้ คลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลมากขึ้น

ทั่วถึงของถนนทกุสายในเขต ไฮเพรสเซอร์โซเด่ียม 70 วัตต์ สาธารณะติดต้ัง ประชาชนสัญจรไปมามคีวาม

เทศบาล ปลอดภยัทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558 - 2560)

เทศบาลต าบลดอนเจดีย์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558-2560) 33 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ผ.01

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืง แหลง่ทอ่งเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

3 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. -            -            1,529,000   ร้อยละของถนน ประชาชนในชุมชนมถีนนได้ กองช่าง

ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจาก ปลอดฝุ่นใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก หนา0.15 ม.ระยะความยาว 695 ม. ที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ปลอดฝุ่น ลดมลภาวะ

โครงการเดิมไปทางทศิตะวันตก) รวดเร็ว ปลอดภยั ลดปญัหา ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. ของกรมโยธาธิการ ทางอากาศ และใช้สัญจรไป-มา

เร่ิมต้นจากหนา้บา้นนางอุ่นเรือน อบุติัเหตุ พร้อมติดต้ังปา้ยเตือนจราจร และผังเมอืง ได้สะดวก ปลอดภยั และลด

เบญจวรรณถึงหลักเขตที่ 2 อบุติัเหตุได้มากขึ้น

4 กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. คันคลอง 15 เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนได้มาตรฐาน กอ่สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. -            -            866,800      ร้อยละของถนน ประชาชนในชุมชนมถีนนได้ กองช่าง

ภายในชุมชนสันติสุข (ต่อจาก ปลอดฝุ่นใช้สัญจรไป-มาได้สะดวก หนา0.15 ม.ระยะความยาว 394 ม. ที่ได้มาตรฐาน มาตรฐาน ปลอดฝุ่น ลดมลภาวะ

โครงการเดิมไปทางทศิใต้) เร่ิมต้น รวดเร็ว ปลอดภยั ลดปญัหา ไหล่ทางลงหนิคลุกข้างละ 0.50 ม. ของกรมโยธาธิการ ทางอากาศ และใช้สัญจรไป-มา

จากทางแยกถนนใกล้สะพาน ค.ส.ล. อบุติัเหตุ พร้อมติดต้ังปา้ยเตือนจราจร และผังเมอืง ได้สะดวก ปลอดภยั และลด

อบต.ดอนเจดีย์ถึงประตูน้ าสุด อบุติัเหตุได้มากขึ้น

คลองส่งน้ า 15

5 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนสาย เพื่อใหป้ระชาชนมถีนนในการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนแบบ ค.ส.ล. 250,000      250,000      250,000      ร้อยละของถนน ประชาชนในเขตเทศบาลมถีนน กองช่าง

ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลที่มกีาร สัญจรไป-มาได้สะดวกปลอดภยั ลาดยางมะตอย หรือหนิคลุกภายใน ที่ได้มาตรฐาน ใช้สัญจรไป-มาได้สะดวกและ

ช ารุด เขตเทศบาลที่มกีารช ารุด ของกรมโยธาธิการ ปลอดภยัลดปญัหาอบุติัเหตุได้

และผังเมอืง ตลอดทั้งปี

6 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า ทอ่ เพื่อแกไ้ขปญัหาทอ่อดุตันน้ าทว่มขัง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า 200,000      200,000      200,000      ร้อยละของทอ่ การระบายน้ าเสียภายในชุมชน กองช่าง

ระบายน้ าและบอ่พกั ค.ส.ล.พร้อม และเปน็การปรับปรุงใหก้ารระบาย ฝารางระบายน้ าทอ่ระบายน้ าบอ่พกั ระบายน้ าที่ได้ มปีระสิทธิภาพ ลดปญัหาทอ่

ฝาปดิค.ส.ล.ริมถนนสายต่างๆ ภาย น้ ามปีระสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ค.ส.ล. พร้อมฝาปดิที่มปีญัหาอดุตัน มาตรฐานของกรม อดุตัน น้ าทว่มขังในพื้นที่เขต

ในเขตเทศบาล หรือช ารุดริมถนนสายต่างๆ ภายใน โยธาธิการและ เทศบาล

เขตเทศบาล ผังเมอืง

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558-2560) 33 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ผ.01

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืง แหลง่ทอ่งเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 2  กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเทา้ ทอ่ระบายน้ าใหท้ั่วถึงและได้มาตรฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

7 กอ่สร้างดาดคอนกรีตเหมอืงส่งน้ า เพื่อใหก้ารส่งน้ าทางการเกษตรมี ดาดคอนกรีตเหมอืงขนาดกว้าง 495,000      -            -            ร้อยละของทอ่ ประชาชนในเขตชุมชนมอีาชีพ กองช่าง

เพื่อการเกษตรชุมชนไชยานภุาพ ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2.00 ม. ระยะความยาว 450 ม. ระบายน้ าที่ได้ ทางเกษตรกรรมได้รับน้ าเพื่อ

และประตูระบายน้ า ค.ส.ล. มาตรฐานของกรม การเกษตรสดวกและรวดเร็ว
โครงเหล็ก โยธาธิการและ ลดปญัหาการต้ืนเขินของเหมอืง

ผังเมอืง ดิน
8 กอ่สร้างปรับปรุงระบบระบายน้ าเสีย เพื่อแกไ้ขปญัหาในการระบายน้ า กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ าค.ส.ล. -            2,282,000 -            ร้อยละของทอ่ การระบายน้ าเสียภายในชุมชน กองช่าง

ริมถนนไชยานภุาพฝ่ังทศิใต้ เสียที่มร่ีองน้ าขนาดเล็กและอดุตัน  1.00 ม. พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. ระบายน้ าที่ได้ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดปญัหา

มคีวามยาวรวมกนัไมน่อ้ยกว่า มาตรฐานของกรม น้ าทว่มขังและแหล่งเพาะพนัธุ์
220 ม. โยธาธิการและ ยุงลายได้

ผังเมอืง

9 กอ่สร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. เพื่อแกไ้ขปญัหาการระบายน้ า กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. -            688,000      -            ร้อยละของทอ่ การระบายน้ าภายในชุมชน กองช่าง

ฝาปดิ ค.ส.ล. พร้อมประตูน้ า ในชุมชน ใหไ้ด้รับความสะดวก  0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. - ระบายน้ าที่ได้ ได้สะดวก รวดเร็ว ลดปญัหา

โครงเหล็ก ซอยสันติสุข 1.00 ม. ระยะความยาว 254 ม. มาตรฐานของกรม น้ าทว่มขังและแหล่งเพาะพนัธุ์

พร้อมประตูน้ าโครงเหล็ก โยธาธิการและ ยุงลายได้

จ านวน 1 ชุด ผังเมอืง

10 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงทอ่ เพื่อใหม้รีะบบระบายน้ า กอ่สร้างวางทอ่ระบายน้ า ค.ส.ล. 1,120,000   -            -            ร้อยละของทอ่ การระบายน้ าเหมอืงดาดคอนกรีต กองช่าง

ระบายน้ า บอ่พกั ทางเทา้ และ เหมอืงดาดคอนกรีต รอบพระบรม  1.00 ม. เชื่อมต่อเหมอืงดาด ระบายน้ าที่ได้ รอบพระบรมราชานสุรณ์ฯ เปน็

ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณซุ้มประตู ราชานสุรณ์สมเด็จพระนเรศวร คอนกรีตด้านทศิเหนอืกบัทศิใต้ มาตรฐานของกรม ไปด้วยความสะดวก และมภีมูทิศัน์

ถนนทางเข้าพระบรมราชานสุรณ์ มหาราช มคีวามสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมบอ่พกั ค.ส.ล. ความยาวรวม โยธาธิการและ ที่สวยงามมากขึ้น

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไมน่อ้ยกว่า 80 ม. ซ่อมแซมถนน ผังเมอืง

(ประตูทศิตะวันตก) ทางเทา้ และภมูทิศันใ์หคื้นสภาพ

ใช้งานได้ตามปกติ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558-2560) 33 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ผ.01

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืง แหลง่ทอ่งเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 3  การพฒันาดูแลรักษาแหล่งทอ่งเที่ยว ใหเ้ปน็แหล่งทอ่งเที่ยวสวยงาม นา่มอง

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

11 ปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณพระบรม เพื่อใหภ้มูทิศันบ์ริเวณพระบรม ดูแล บ ารุง รักษา  สวนสาธารณะ 100,000      100,000      100,000      จ านวนกจิกรรม ภมูทิศันบ์ริเวณพระบรมราชา ส านกัปลัดฯ/

ราชานสุรณ์สมเด็จพระนเรศวร ราชานสุรณ์สมเด็จพระนเรศวร สวนหย่อมบริเวณพระบรมราชา ที่เกี่ยวกบัการ นสุรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองช่าง

มหาราช มหาราชสวยงาม เปน็การส่งเสริม นสุรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดูแล บ ารุง รักษา ได้รับการปรับปรุง ดูแล รักษา

ภาพลักษณ์ของแหล่งทอ่งเที่ยวทาง โดยท างานร่วมกนักบัหนว่ยงาน ภมูทิศันบ์ริเวณ ใหส้วยงาม

ประวัติศาสตร์ และเปน็สถานที่ ที่เกี่ยวข้อง พระบรมราชา

พกัผ่อนหย่อนใจของประชาชน นสุรณ์ฯ

ในเขตเทศบาลและนกัทอ่งเที่ยว

12 ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟา้ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟา้ ติดต้ังเสาไฟฟา้ประดับ 784,000      -            -            ภมูทิศันเ์กาะ มรีะบบไฟฟา้ประติมากรรมและ กองช่าง

ประติมากรรมและปรับปรุงภมูทิศัน์ ประดับที่ช ารุด และปรับปรุง ประติมากรรม จ านวน 8 ชุด กลางถนนทาง ภมูทิศันบ์ริเวณเกาะกลางถนน

เกาะกลางถนนทางเข้าพระบรม ภมูทิศันเ์กาะกลางถนนที่มสีภาพ ไฟประดับเสาเต้ีย 5 ชุด เข้าพระบรมฯ ทางเข้าพระบรมฯ สวยงาม

ราชานสุรณ์สมเด็จพระนเรศวร เส่ือมโทรมใหส้วยงามขึ้น เปล่ียนระบบสายเมน ชุดควบคุม ได้รับการปรับปรุง เปน็การส่งเสริมภาพลักษณ์

ทศิตะวันตก ระบบไฟฟา้ ปลูกไมด้อก ไมป้ระดับ มสีวยงามขึ้น แหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ทรงพุ่มเต้ีย หญ้านวลนอ้ย ติดต้ัง

ระบบรดน้ าอตัโนมติั 1 ชุด

ปรับปรุงผิวขอบเกาะกลางเปน็

ทรายล้างตลอดความยาวเกาะ

กลางโดยรอบประมาณ 160 ม.

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ

แผนพฒันาสามป ี(พ.ศ.2558-2560) 33 ยุทธศาสตร์ที่ 1



ผ.01

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมอืง แหลง่ทอ่งเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหย้ั่งยืน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท)

13 จัดหาครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว เพื่อจัดหาครุภณัฑ์การเกษตรส าหรับ เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 3 เคร่ือง 28,500       -            -            เคร่ืองตัดหญ้า ส่ิงแวดล้อมบริเวณเหมอืงส่งน้ ามี กองสาธารณสุขฯ

ใช้ในการปรับปรุงส่ิงแวดล้อม แบบข้อแข็ง สภาพสวยงาม

บริเวณเหมอืงส่งน้ า ครบจ านวน

3 เคร่ือง

14 โครงการลอกทอ่ระบายน้ า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ลอกทอ่ระบายน้ าในชุมชนตลาด 120,000      120,000      120,000      ทอ่ระบายน้ า   สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ กองสาธารณสุขฯ

ระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ในเขตเทศบาล ระบายน้ าในช่วงฤดูฝน

ได้รับการขุดลอก

ร้อยละ 80

15 โครงการขุดลอกเหมอืงส่งน้ าและ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ 1.ขุดลอกและก าจัดวัชพชืเหมอืง 150,000      150,000      150,000      เหมอืงส่งน้ ารอบ   สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ กองสาธารณสุขฯ

ทางระบายน้ า ระบายน้ าในช่วงฤดูฝน ส่งน้ ารอบพระบรมราชานสุรณ์ พระบรมฯ ระบายน้ าในช่วงฤดูฝน

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้รับการขุดลอก

1 คร้ัง/ปี

2.ขุดลอกและก าจัดวัชพชืเหมอืง 150,000      150,000      150,000      เหมอืงส่งน้ าและ

ส่งน้ าและทางระบายน้ าในเขต ทางระบายในเขต

เทศบาล เทศบาลฯ ได้รับ

การขุดลอกและ

ก าจัดวัชพชื 

1 คร้ัง/ปี

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
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