
แบบ ผ.01

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 1 บัญชีโครงการ

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

        (1) โครงการปรัปบรุงซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณระบบไฟฟา 1 250,000       1 250,000       1 250,000       1 250,000       1 250,000       5 1,250,000       

สองสวางสาธารณะริมถนนสายตางๆ และขยายเขตบริการไฟฟา

สาธารณะภายในเขตเทศบาล

  1.2 แผนงานสาธารณสุข

        (2) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกรอน -     -              -     -              1 30,000         1 30,000         1 30,000         3 90,000           

        (3) โครงการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ -     -              1 15,000         1 15,000         1 15,000         1 15,000         4 60,000           

รวม 1 250,000      2 265,000      3 295,000      3 295,000      3 295,000      12 1,400,000      

6) ยุทธศาสตรเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

  6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

       (4) การติดตั้งเพิ่มเติม ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบโทรทัศนวงจรปด 1 900,000       -     -              1 500,000       1 100,000       1 100,000       4 1,600,000       

รวม 1 900,000 -    -             1 500,000 1 100,000 1 100,000 4 1,600,000

รวมทุกยุทธศาสตร  2  1,150,000  2  265,000  4  795,000  4  395,000  4  395,000  16  3,000,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ปป 2564



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 3 ยุทธศาสตรที่ 1 

3.2 บัญชีโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวการทองเที่ยวและกีฬาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ไดมาตรฐาน

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงซอมแซมบํารุงรักษา เพื่อเปนการดูแลบํารุงรักษา ซอมแซมเปลี่ยนดวงโคม สายเมน 250,000    250,000    250,000    250,000    250,000    รอยละของ ไฟฟาสาธารณะริมถนนที่มีอยู กองชาง

อุปกรณระบบไฟฟาสองสวาง ดวงโคมและอุปกรณไฟฟาตางๆ ไฟฟาและอุปกรณไฟฟาตางๆ ของ ไฟฟาสาธารณะ สามารถใชงานไดอยางมี

สาธารณะริมถนนสายตางๆ และ ที่มีอายุการใชงานมานานใหอยู ระบบไฟฟาสาธารณะริมถนนสาย ที่ใชงานได ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถ

ขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ ในสภาพใชงานไดตามปกติและ ตางๆ และขยายเขตไฟฟาริมถนนที่ สัญจรไปมาบนถนนในเวลากลางคืน

ภายในเขตเทศบาล ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุก ยังไมมีไฟฟาสาธารณะ ไดสะดวกปลอดภัยลดปญหา

ครัวเรือน อุบัติเหตุและอาชญากรรมได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1



แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 5 ยุทธศาสตรที่ 1  (2)

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาเมือง แหลงทองเที่ยว และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษา 1.ปลูกตนไมยืนตนในที่สาธารณะ -       -       30,000     30,000     30,000     มีพื้นที่สีเขียว 1.เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กอง

เพื่อลดภาวะโลกรอน สิ่งแวดลอมที่ดี สถานที่ราชการ วัด โรงเรียน ฯลฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 2.ลดสภาวะโลกรอนและมลพิษ สาธารณสุขฯ

2.เพื่อลดสภาวะโลกรอนและ ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย ทางอากาศ

ลดมลพิษทางอากาศ 2.ดูแล บํารุง รักษา ตนไมยืนตน

3. เพื่อเพิ่มตนไมยืนตนในเขต ในเขตเทศบาลตําบลดอนเจดีย

เทศบาลตําบลดอนเจดีย

3 โครงการเฝาระวังมลพิษทาง 1.เพื่อเฝาระวังมลพิษทางอากาศให ดําเนินการเฝาระวังมลพิษทางอากาศ -       15,000 15,000 15,000 15,000 รอยละ 20 ของคา ประชาชนในชุมชน ไมไดรับผล กอง

อากาศ เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ ในฌาปนสถานในเขตเทศบาล จุดเฝา ทึบแสงฌาปนสถาน กระทบจากควันหรือเขมาควัน สาธารณสุขฯ

อากาศกรมควบคุมมลพิษ ระวังมลพิษทางอากาศโดยใชแผนภูมิ ของการฌาปนกิจศพ และจุด

2.เพื่อตรวจหาคาฝุนละอองใน เขมาควันของริงเกิลมานต เฝาระวังมลพิษทางอากาศ

อากาศใหเปนตามมาตรฐาน 

พรบ. สิ่งแวดลอม

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ



 แบบ ผ.02

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ของเทศบาลตําบลดอนเจดีย 7 ยุทธศาสตรที่ 6

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6. ยุทธศาสตร เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 การติดตั้งเพิ่มเติม ปรับปรุง และ  - เพื่อเพิ่มจุดติดตั้งกลอง CCTV ใน  - ติดตั้งกลอง CCTV เพิ่ม บริเวณ 900,000 -          500,000 100,000 100,000 กลองวงจรปด ประชาชนไดรับความคุมครอง สํานักปลัดฯ

บํารุงรักษา ระบบโทรทัศน การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ จุดเสี่ยง ที่มีการติดตั้งและ ในชีวิตและทรัพยสิน จากระบบ

วงจรปด ทรัพยสินของประชาชนในเขต  - จัดซื้อจอมินิเตอรพรอมอุปกรณ ปรับปรุง สามารถ ตรวจจับภาพของกลอง CCTV

เทศบาล ประกอบ เพื่อทดแทนของเดิม ใชงานไดอยางมี ครอบคลุมในจุดเสี่ยงตางๆ ภายใน

 - เพื่อเปนการปรับปรุง รักษาระบบ ที่ชํารุด ประสิทธิภาพ เขตเทศบาลมากยิ่งขึ้น

ควบคุมระบบกลอง CCTV ใหมี

ศักยภาพในการใชงานใหสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
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