แผนพัฒนาสามป
(พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศใชเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
อําเภอโพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด

สารบัญ
หนา

สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
สวนที่ ๗ การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ

๑
๓
๕
๑๐
๑๔
๒๐
๔๑

ภาคผนวก
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนโองลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
สําเนาคําสั่งองคกาบริหารสวนตําบลดอนโองที่ ๕๔๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สําเนาคําสั่งองคกาบริหารสวนตําบลดอนโองที่ ๕๔๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๔๓
๔๔
๔๕

สวนที่ ๑
บทนํา
*********************
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชน
และความเปนอิสระ ในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังมีอํานาจหนาที่
ของตนเองโดยเฉพาะภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการ
พัฒนาทองถิ่น กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเปนทิศทางและแนวทาง
ในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหวิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย จึงตองกําหนดใหมี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักวาภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ /
กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ตองการในแตละยุทธศาสตร และองคการบริหารสวนตําบลใชแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน เนื่องจากแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ประกาศใชเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ นั้น ยังมีขอมูลไมตรงไมครอบคลุมกับปญหาและความตองการของชุมชน
ตําบลดอนโองจึงจําเปนตองมีการปรับปรุงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)ใหมีความชัดเจนและครอบคลุม
กับปญหาและความตองการของชุมชนของหนวยงานตางๆองคการตางๆที่มีความประสงคจะพัฒนาตําบลดอนโองจึง
ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นเพื่อประกาศใหทราบทั่วกัน
ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนตําบล เปนการวางแผนในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
และความโปรงใสมากที่สุด แกประชาชนทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงาน โครง การที่
กําหนดใหเกิดสัมฤทธิ์ผลในชวงเวลาที่กําหนดมีการควบคุมติดตาม วัดผลและประเมินผล โดยการบริหารจัดการ
ตามแผนงาน โครงการ จะตองเปนการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส และพรอมที่จะใหมีการตรวจสอบ ทั้ง
โดยหนวยงานของรัฐและประชาชน
วัตถุประสงคการจัดทําแผนพัฒนาสามป
๑. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา
งบประมาณประจําป
๒. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ
๓. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณประจําปและ
นําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ ๑ ผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาเขาพบผูบริหารทองถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคความสําคัญ
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและเสนอแผนงานโครงการใหผูบริหารพิจารณาและใหคณะกรรม
การพัฒนาทองถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณา

๒
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พรอมขอมูลและปญหาความตองการของประชาชน และคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางพัฒนา เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาสามปและเมื่อไดแนวทางการพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปแลวจัดประชุมรวมกับตัวแทนภาคประชาชนวาจะมีโครงการ / กิจกรรมอะไรบางทีต่ อง
ดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยหลัก SWOT
ขั้นตอนที่ ๔ กําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ ๕ จัดทํารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาสามป
ขั้นตอนที่ ๖ คณะกรรมการสนับสนุนเสนอแผนพัฒนาสามปใหคณะกรรมการประสานการพัฒนา
ใหความเห็นชอบและใหผูบริหารทองถิ่นเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบและประกาศใชตอไป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลไดพิจารณาอยางรอบคอบ
ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด

๓

สวนที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
*********************

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง เดิมเปนสภาตําบล ไดยกฐานะจากสภาตําบลดอนโอง เปนองคการ
บริหารสวนตําบลดอนโอง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐
จํานวนพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๓ ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ ๑๔,๓๕๐ ไร
ประกอบดวย ๑๐ หมูบาน
อาณาเขตติดตอขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ทิศเหนือ
ติดกับ เทศบาลเชียงใหม อําเภอโพธิ์ชัย
ทิศตะวันออก
ติดกับ ตําบลเกาะแกว
อําเภอเสลภูมิ
ทิศตะวันตก
ติดกับ ตําบลสะอาด
อําเภอโพธิ์ชัย
ทิศใต
ติดกับ ตําบลพลับพลา
อําเภอเชียงขวัญ
จํานวนประชากร ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ประชากร จํานวน
๔,๓๕๓ คน แยกเปน
ชาย
จํานวน
๒,๑๙๗ คน
หญิง
จํานวน
๒,๑๕๖ คน
บานเรือน จํานวน
๙๘๖ ครัวเรือน
ตารางประชากรแยกแตละหมูบาน
หมูที่

บาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

บานดอนเรือ
บานดอนเจริญ
บานปากปลาคาว
บานดงยาง
บานดอนโอง
บานคุยโพธิ์
บานโปโล
บานหนองบัวทอง
บานดอนบูรพา
บานดอนชัย
รวม

จํานวน
หญิง
๒๗๕
๒๑๖
๓๑๙
๒๓๗
๑๓๗
๔๗
๓๓๑
๓๑๑
๗๙
๒๐๔

๒,๑๕๖
ขอมูล ณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ชาย
๒๗๒
๒๓๕
๒๗๘
๒๔๒
๑๕๔
๕๓
๓๕๑
๓๐๗
๘๓
๒๒๒

รวม

ครัวเรือน

๕๔๗
๔๕๑
๕๙๗
๔๗๙
๒๙๑
๑๐๐
๖๘๒
๖๑๘
๑๖๒
๔๒๖

๑๓๓
๙๙
๑๒๕
๑๐๓
๗๘
๒๕
๑๖๔
๑๓๗
๓๓
๘๙

๒,๑๙๗

๔,๓๕๓

๙๘๖

๔
อาคารสถานที่และสิ่งปลูกสรางทั่วไป
วัด
จํานวน
๔ แหง
สํานักสงฆ
จํานวน
๔ แหง
ฌาปนสถาน
จํานวน
๕ แหง
อาคารสถานที่ของทางราชการ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียนปฐมศึกษา(อนุบาล-ป.๖)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง)
ที่พักสายตํารวจ(สถานีตํารวจภูธรเชียงใหม)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดอนโอง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑
๔
๑
๑
๑

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

การประกอบอาชีพ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ประกอบอาชีพ ดังนี้
๑. ทํานา
๒. ทําไร
๓. คาขาย
๔. รับจาง
๕. รับราชการ
รายไดของประชากร
รายไดของประชากรเฉลี่ย ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ป
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในระยะที่ผานมา
ในระยะที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ไดมีการพัฒนาหลายดาน เชน การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน, การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การพัฒนาดานเศรษฐกิจ, การพัฒนาดาน
สังคมและวัฒนธรรม ,การพัฒนาดานบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง แตเนื่องจากงบ ประมาณและ
บุคลากรไมเพียงพอ จึงไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่

๕

สวนที่ ๓
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา

๕

********************

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงการ
๑. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑
๒. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๒
๓. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๓
๔. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๔
๕. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๕
๖. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๖
๗. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๗
๘. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๘
๙. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๙
๑๐. โครงการกอสรางถนน คสล. หมู ๑๐
๑๑. โครงการปรับปรุง-ซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๔
๑๒. โครงการปรับปรุง-ซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๖
๑๓. โครงการปรับปรุง-ซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๓
๑๔. โครงการปรับปรุง-ซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๗
๑๕. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๘
๑๖. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู ๕

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป ๒๕๕๖
จํานวน ๔ โครงการ
จํานวน ๖ โครงการ
จํานวน ๒ โครงการ
จํานวน ๓ โครงการ
จํานวน ๒ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๗ โครงการ
จํานวน ๕ โครงการ
จํานวน ๒ โครงการ
จํานวน ๔ โครงการ
จํานวน ๒ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๒ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ

งบประมาณ
ป ๒๕๕๖
๔๕๓,๕๐๐ บาท
๔๕๔,๔๐๐ บาท
๑๑๗,๖๐๐ บาท
๒๖๐,๘๐๐ บาท
๑๑๗,๙๐๐ บาท
๑๐๗,๐๐๐ บาท
๖๑๑,๒๐๐ บาท
๕๗๖,๐๐๐ บาท
๑๗๖,๘๐๐ บาท
๓๒๙,๗๐๐ บาท
๑๐๒,๗๐๐ บาท
๓๓,๖๐๐ บาท
๕๓,๒๐๐ บาท
๑๔,๐๐๐ บาท
๕๗,๐๐๐ บาท
๒๕,๒๐๐ บาท

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนน คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนมีถนนลูกรังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือน
ครัวเรือนมีถนนลูกรังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ครัวเรือนมีถนนลูกรังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๗๐ ของครัวเรือน
ครัวเรือนมีถนนลูกรังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ครัวเรือนมีถนนลูกรังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน
ครัวเรือนมีถนนลูกรังที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๘๐ ของครัวเรือน

๖
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน (ตอ)

โครงการ
๑๗. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๑
๑๘. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๒
๑๙. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๓
๒๐. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๔
๒๑. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๕
๒๒. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๗
๒๓. โครงการขยายเขตจําหนายไฟฟา หมู ๘
๒๕. โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา คสล. หมู ๓
๒๖.โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา คสล. หมู ๓
๒๗. โครงการขยายเมนน้ําประปา หมู ๔

เปาหมายเชิงปริมาณ
งบประมาณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๖
จํานวน ๒ โครงการ ๑๗๔,๖๘๕.๐๑ บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ ๓๒.๖๖๓.๙๑บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ ๒๐๒.๗๔๐,๖๖ บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ
๖๕,๖๗๔ บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๒ โครงการ ๑๒๘,๑๐๐.๐๙ บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ ๓๓,๐๓๗.๓๒ บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ ๔๖,๕๖๐.๗๑ บาท มีไฟฟาเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๒ โครงการ ๓๒๕,๐๐๐ บาท มีระบบระบายน้ํา คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ ๕๘,๙๐๐ บาท ระบบระบายน้ํา คสล. เพิ่มมากขึ้น รอยละ ๕๐ ของครัวเรือนทั้งหมด
จํานวน ๑ โครงการ ๔๙,๕๐๐ บาท น้ําประปาใชเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๓๐ ของครัวเรือนทั้งหมด

๗

๒. ดานสังคมและวัฒนธรรม
โครงการ

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป ๒๕๕๖
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

งบประมาณ
ป ๒๕๕๖

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖

๗๐,๐๐๐ บาท
๔,๒๔๙,๒๐๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๗๘.๘๕๐ บาท
๗๙๔,๘๔๕.๐๘ บาท
๑,๑๓๕,๗๐๕ บาท
๘๐,๐๐๐ บาท
๗๖,๒๗๒.๑๕ บาท
๕๐,๐๐๐ บาท
๑๐,๙๘๐ บาท

ประชาชนหางไกลยาเสพติดมีรอยละ ๙๕ ของครัวเรือน
ประชาชนไดรับการสงเคราะหรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนผูมีสิทธิ์
กาชาดไดรับการสนับสนุน รอยละ ๘๕
นักเรียนมีรถรับสงนักเรียน รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) รอยละ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทัง้ หมด
ประชากรไดมีสวนรวมในงานประเพณีทองถิ่นฯ รอยละ ๖๐ ของประชากร
ครัวเรือนไดรับการปองกันโรคไขเลือดออกมีรอยละ ๙๐ ของประชากรทั้งหมด
ประชาชนไดมีวัสดุกีฬาในการออกกําลังกายรอยละ ๖๐ ของจํานวนประชากร
เพื่อใหทราบความตองการความเปนอยูของประชาชน รอยละ ๖๐ ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด
นักเรียนมีการแสดงออกในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กฯและกิจกรรมงานวันแม
แหงชาติ รอยละ ๗๐ ของนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอรอยละ ๖๐ ของนักเรียน
เพื่อใหการบริหารกองทุนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รอยละ ๖๐
มีความปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานตเพิ่มมากขึ้น รอยละ ๗๕

๑. โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
๒. การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุคนพิการและผูดอยโอกาส
๓. โครงการรวมใจใหกาชาด
๔. โครงการรถรับ-สงนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
๕. โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ใหแกนักเรียน
๖. โครงการจัดหาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียน
๗. โครงการประเพณีทองถิ่นและวันสําคัญทางศาสนา
๘. โครงการจัดซื้อวัสดุเคมี (น้ํายาเคมีกําจัดยุง,ทรายอะเบท)
๙. โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
๑๐. โครงการจัดเก็บ จปฐ.

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๑. โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติและวันแม

จํานวน ๑ โครงการ

๑๐,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารระดับอําเภอ
๑๓. โครงการสนับสนุนกองทุนประกันสุขภาพถวนหนา
๑๔. โครงการรักษาความปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต
๑๕. โครงการปากหอมฟนสวย(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ)
๑๖. โครงการมอบวุฒิบัตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ

๑๐,๐๐๐ บาท
๔๖,๐๐๐ บาท
๖๑,๔๐๐ บาท

จํานวน ๑ โครงการ
จํานวน ๑ โครงการ

๕,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท

เด็กนักเรียนมีสุขภาพฟนแข็งแรง รอยละ ๔๐ ของนักเรียนทั้งหมด
เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาฯไดรับวุฒิบัตร รอยละ ๑๐๐ ของนักเรียนทั้งหมด

๘

๒. ดานสังคมและวัฒนธรรม
โครงการ
๑๗. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู ๑-๑๐
สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
๑๘. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชนตําบลดอนโอง
๑๙. โครงการฝกอบรมสมาชิกปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป ๒๕๕๖

งบประมาณ
ป ๒๕๕๖

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖

จํานวน ๑ โครงการ

๕๐,๐๐๐ บาท

สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน หมู ๑-๑๐ รอยละ ๖๐

จํานวน ๑๐ หมูบาน
จํานวน ๑ โครงการ

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕๔,๐๐๐ บาท

มีการสนับสนุนการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู ๑-๑๐ รอยละ ๖๐
มีความพรอมในการชวยเหลือประชาชน รอยละ ๘๐ ของการทํางาน

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป ๒๕๕๖
จํานวน ๑ โครงการ

งบประมาณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๖
๘๐,๐๐๐ บาท เพื่ออบรมใหความรูกับกลุมอาชีพตางๆ รอยละ ๖๐ ของกลุมอาชีพ

๓.ดานเศรษฐกิจ
โครงการ
๑. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมู ๑-๑๐ ในการ
สงเสริมกลุมอาชีพตางๆ

๙

๔. ดานการบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง
โครงการ
๑. จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
๒. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
๓. โครงการจัดเวทีประชาคมฯ
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑประปา
๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เปาหมายเชิงปริมาณ
งบประมาณ
ป ๒๕๕๖
ป ๒๕๕๖
จํานวน ๑ โครงการ
๖,๙๐๐ บาท
จํานวน ๑ โครงการ ๓๙,๙๐๐ บาท
จํานวน ๑ โครงการ ๒๕,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑ โครงการ ๒๐,๓๖๐ บาท
จํานวน ๑๕ โครงการ ๑๐๘,๐๗๐ บาท
จํานวน ๑ เครื่อง
๒๔,๕๐๐ บาท

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖
มีครุภัณฑไฟฟาและวิทยุในการปฏิบัติงาน รอยละ ๗๕
มีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอในการปฏิบัติงาน รอยละ ๘๐
ประชาชนมีความรู สามารถในการแสดงความคิดเห็นรอยละ ๗๐
มีครุภัณฑประปาที่เพียงพอตอการใหบริการประชาชน รอยละ ๖๐
มีครุภัณฑสํานักงานที่เพียงพอตอการใหบริการประชาชน รอยละ ๖๐
มีครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรที่เพียงพอ รอยละ ๖๐

๕. ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการ
-

เปาหมายเชิงปริมาณ
ป ๒๕๕๖
-

งบประมาณ
ป ๒๕๕๖
-

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๒๕๕๖
-

๑๐

สวนที่ ๔
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
*********************
๑. วิสัยทัศนการพัฒนา
สงเสริมคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ถนน น้ํา ไฟฟาพรอม สิ่งแวดลอมสวยงาม
พันธกิจ
๑. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓. สงเสริมการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
๔. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
๕. สงเสริมและสนับสนุนการฝกและประกอบอาชีพของประชาชน
๖. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๗. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
๘. จัดใหมีและบํารุงรักษาถนน ไฟฟา น้ําประปา และสาธารณูปโภค พื้นฐานใหแกประชาชน
๙. การกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย
๑๐. สงเสริมและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๑. จัดใหมีและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
๑๒. ใหมีการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๓. ดูและและรักษาที่สาธารณะ

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น
- สรางและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
เปาหมาย
เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวก และ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดานคมนาคม
ขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑. กอสราง บูรณะ สาธารณูปการและไฟฟา
๑.๑ กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
๑.๒ กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
๑.๓ บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงไดรับอยางถวนหนา
๑.๔ กอสรางคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร

๑๑
๒. พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค
๒.๑ กอสรางระบบประปา
๒.๒ ขุดสระกักเก็บน้ํา บอบาดาล หนองน้ํา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพสิทธิผลในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเพื่อใหการบริหารแกประชาชนไดอยาง เปนระบบ สะดวก
รวดเร็วเปนธรรม เสมอภาคและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
เปาหมาย
- เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในดานการเมืองการปกครองดียิ่งขึ้น
- ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมรูปแบบประชาคม
- มีอาคารสํานักงาน วัสดุ ครุภัณฑที่ทันสมัยไวบริการ
- บุคลากร มีความรู ความสามารถ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- มีการบริหารจัดการที่ดี ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
๑.๑ เสริมสรางความรู ทักษะแกบุคลากร และการจัดฝกอบรมใหกับบุคลากร
๑.๒ จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการ
๑.๓ ปรับปรุงอัตรากําลังใหสามารถบริหารจัดการตอบสนองความตองการของประชาชน
๒. จัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา
๒.๑ จัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนา
๒.๒ จัดฝกอบรมใหกับประชาคมในการตรวจรับงานจาง
๓. ปรับปรุงและพัฒนารายไดของ อบต.
๓.๑ จัดอบรมเกี่ยวกับการชําระภาษี
๓.๒ อบต.เคลื่อนที่เพื่อเก็บเงินภาษี
๔. การบริหารจัดการการเลือกตั้งทองถิ่น
๔.๑ การจัดใหมีการพัฒนาการบริหารจัดการเลือกตั้งมีระบบตรวจสอบจากประชาชน
๔.๒ รณรงคสรางจิตสํานึกของประชาชนในการใชสิทธิในการเลือกตั้ง
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมการมีงานทํา ลดปญหาการวางงาน
เปาหมาย
- จัดตั้งกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย
- จัดใหมี ลานคา ตลาดชุมชน
- พัฒนาดานการเกษตร การผลิต และการประกอบอาชีพ
- ประชาชนในทองถิ่นมีงานทําและมีอาชีพเสริม

๑๒
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
๑.๑ สนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ
๑.๒ สงเสริมการฝกอบรมกลุมอาชีพตาง ๆ
๒. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
๒.๑ จัดซื้อครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
๒.๒ สงเสริมการลงทุนและขยายตัวของเศรษฐกิจอยางมีระบบ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค
- เพื่อพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสริมสรางความสามัคคีการมีสวนรวมสราง
ความเขม แข็งแกชุมชนตลอดจนใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและจะสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะใหอยูสืบไป
เปาหมาย
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานจิตใจ ดานการศึกษาดานสุขภาพอนามัย
ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ซึ่งเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
๑.๑ สงเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
๑.๒ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ
๑.๓ สงเสริมสนับสนุนเด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
๑.๔ สงเสริมและจัดใหมีสนามกีฬาและสวนสาธารณะ
๑.๕ สนับสนุนวัสดุและอุปกรณกีฬา
๑.๖ ตกแตงปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ
๑.๗ สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกระดับ
๒. สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
๒.๑ สนับสนุนกิจการของโรงเรียนเพื่อสงเสริมการศึกษา
๒.๒ สนับสนุนการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ
๒.๓ สงเสริมการจัดงานประเพณีของทองถิ่น
๒.๔ สงเสริมโครงการอาหารกลางวัน
๒.๕ สงเสริมโครงการอาหารเสริม(นม)
๒.๖ สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
๒.๗ สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในตําบลดอนโอง
๒.๘ จัดใหมีหองสมุดชุมชนเสริมทักษะการอาน
๒.๙ สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

๑๓
๓. การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
๓.๑ โครงการอบรมฟนฟูความรู อสม.และดูงานนอกสถานที่
๓.๒ สํารวจขอมูล จปฐ.
๓.๓ สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.ประจําหมูบาน
๔. ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๔.๑ ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา
๔.๒ ควบคุมและปองกันโรคอุจจาระรวงและโรคฉี่หนู
๔.๓ ควบคุมและปองกันโรคเอดสและฝกอบรมใหความรูในการปองกันโรคเอดสแกประชาชน
๔.๔ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔.๕ จัดซื้อวัสดุทางการแพทย เชน ทรายอะเบทและน้ํายาพนยุง
๔.๖ สงเสริมการสรางเสริมสุขภาพตามโครงการ(Tobenumberone)
๔.๗ สงเสริมและสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
๔.๘ สงเสริมเครื่องมือเวชภัณฑทางการแพทยเพื่อบริการประชาชน
๔.๙ สงเสริมนวดแผนไทย
๕. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และ
อาชญากรรม และการบรรเทาสาธารณภัย
๕.๑ จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.๒ ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประจําตําบล
๕.๓ จัดหาวัสดุครุภัณฑในการสงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัยและเพิ่มศักยภาพ
๕.๔ จัดฝกอบรมอาสาสมัครในการบริการจุดตรวจเพื่อบริการประชาชน
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อความนาอยูของชุมชนตลอดไป
เปาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายใน ชุมชนซึ่ง
เปนไป ตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
๑. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.๑ ปลูกปาชุมชนหรือปลูกปาสาธารณะ
๑.๒ ปลูกตนไมทดแทนสภาพเดิมและพื้นที่ที่ยังไมมีตนไม
๑.๓ ลอกวัชพืชตาม หวย หนอง คลอง บึง ในเขต อบต.ดอนโอง
๑.๔ กําจัดปริมาณขยะมูลฝอย
๒. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
๒.๑ ฝกอบรมการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
๒.๒ รณรงคและประชาสัมพันธในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค

สวนที่ ๕
บัญชีโครงการพัฒนา

๑๔

*********************
แผนพัฒนา ๓ ป (๒๕๕๘-๒๕๖๐) ไดกําหนดไว ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา ๑๖ แนวทางการ
พัฒนาเรียงตามลําดับกอน – หลัง ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แยกเปน ๓ แนวทางการพัฒนา
๑.๑ กอสราง บูรณะ สาธารณูปการและไฟฟา
๑.๒ พัฒนาแหลงน้ํา เพื่อการอุปโภคและบริโภค
๑.๓ พัฒนาการใชที่ดิน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง แยกเปน ๔ แนวทางการพัฒนา
๒.๑ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
๒.๒ จัดใหประชาชนไดมีสวนรวม ในการพัฒนา
๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนารายไดของ อบต.
๒.๔ การบริหารจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ แยกเปน ๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๑ สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
๓.๒ สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม แยกเปน ๕ แนวทางการพัฒนา
๔.๑ สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
๔.๒ สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
๔.๓ การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่
๔.๔ ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
๔.๕ สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินลดปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญกรรมและ
การบรรเทาสาธารณภัย
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แยกเปน ๒ แนวทาง
๕.๑ บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕.๒ สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ

๑๕

บัญชีโครงการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑.กอสราง บูรณะ สาธารณูปการและไฟฟา

โครงการ
๑.๑ กอสรางถนนลูกรัง/ถนนดิน
๑.๒ ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง
๑.๓ กอสรางถนน คสล.
๑.๔ กอสรางรองระบายน้ํา
๑.๕ ขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ
๑.๖ ติดตั้งไฟสองสวาง
๑.๗ ปรับปรุงซอมแซมกอสรางและสาธารณสมบัติของ อบต.
๑.๘ วางทอระบายน้ํา คสล.
๑.๙ กอสรางสะพานขามลําน้ําชี
๑.๑๐ กอสรางคลองชลประทาน
๑.๑๑ กอสรางผนังกั้นน้ําชี
๑.๑๒ กอสรางศาลาเอนกประสงค

๒.พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค

๒.๑ กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม ขยายระบบประปา
๒.๒ กอสรางคลองสงน้ําดวยพลังงานไฟฟา
๒.๓ กอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมคลองสงน้ําเพื่อการเกษตร

๓. พัฒนาการใชที่ดิน

๓.๑ ถมที่สาธารณะ
๓.๒ สํารวจแนวเขตพื้นที่สาธารณะ

๑๖
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารองคกร
บุคลากร การเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

๑. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

๑.๑ เสริมสรางความรู ทักษะแกบุคลากร และการจัดฝกอบรมใหกับ
บุคลากร
๑.๒ จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการ
๑.๓ ปรับปรุงอัตรากําลังใหสามารถบริหารจัดการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน

๒. จัดใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา

๒.๑ จํานวนการจัดเวทีประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนา
๒.๒ จํานวนจัดฝกอบรมใหกับประชาคมในการตรวจรับงานจาง

๓. ปรับปรุงและพัฒนารายไดของ อบต.

๓.๑ จัดสัมมนาตัวแทนชมรมเกี่ยวกับการชําระภาษี
๓.๒ อบต.เคลื่อนที่เพื่อเก็บเงินภาษี

๔. การบริหารจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งทองถิ่น

๔.๑ สงเสริมสนับสนุนงานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.
๔.๒ รณรงคสรางจิตสํานึกในการซื้อสิทธิขายเสียง

๑๗
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน

โครงการ
๑.๑ สนับสนุนกลุมอาชีพในกลุมตาง ๆ

๒. สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน

๒.๑ จัดซื้อวัสดุครุภัณฑแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
๒.๒ สงเสริมการลงทุนและขยายตัวของเศรษฐกิจอยางมีระบบ

๑.สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

สงเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ
สงเสริมสนับสนุนเด็กเยาวชนผูดอยโอกาส
สงเสริมและจัดใหมีสนามกีฬาและสวนสาธารณะ
สนับสนุนวัสดุและอุปกรณกีฬา
ตกแตงปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะ
สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกระดับ

๒. สงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙

สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อสงเสริมการศึกษา
สนับสนุนการจัดงานราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ
สงเสริมการจัดงานประเพณีของทองถิ่น
สงเสริมโครงการอาหารกลางวัน
สงเสริมโครงการอาหารเสริม(นม)
สนับสนุนวัสดุอุปกรณทางการศึกษา
สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในตําบลดอนโอง
จัดใหมีหองสมุดชุมชนเสริมทักษะการอาน
สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

๑๘
ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
๓. การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่

โครงการ
๓.๑ โครงการอบรมฟนฟูความรู อสม.และดูงานนอกสถานที่
๓.๒ สํารวจขอมูล จปฐ.
๓.๓ สนับสนุนการดําเนินงานของ อสม.ประจําหมูบาน

๔. ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

๔.๑ ควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา
๔.๒ ควบคุมและปองกันโรคอุจจาระรวงและโรคฉี่หนู
๔.๓ ควบคุมและปองกันโรคเอดสและฝกอบรมใหความรูในการปองกันโรคเอดส
แกประชาชน
๔.๔ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔.๕ จัดซื้อวัสดุทางการแพทย เชน ทรายอะเบทและน้ํายาพนยุง
๔.๖ สงเสริมการสรางเสริมสุขภาพตามโครงการ(Tobenumberone)
๔.๗ สงเสริมและสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
๔.๘ สงเสริมเครื่องมือเวชภัณฑทางการแพทยเพื่อบริการประชาชน
๔.๙ สงเสริมนวดแผนไทย
๔.๑๐ สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
๔.๑๑ สงเสริมสนับสนุนอนามัยที่ดีของมารดาและทารก

๕. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ลดปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย และอาชญากรรมและการ
บรรเทาสาธารณภัย

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔

จัดฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประจําตําบล
จัดหาวัสดุครุภัณฑในการสงเสริมการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
จัดฝกอบรมอาสาสมัครในการบริการจุดตรวจเพื่อบริการประชาชน

๑๙

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

๑. บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ปลูกปาชุมชนหรือปลูกปาสาธารณะ
ปลูกตนไมทดแทนสภาพเดิมและพื้นที่ที่ยงั ไมมีตนไม
ลอกวัชพืชตามหวย หนอง คลอง บึง
การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

๒. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ

๒.๑ ฝกอบรมการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน
๒.๒ รณรงคและประชาสัมพันธในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๒.๓ สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค

๒๐

สวนที่ ๖ การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ กอสราง บูรณะ สาธารณูปการและไฟฟา
โครงการ

ป ๕๘-๖๐

เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
ป ๕๘
ป ๕๙

ป ๖๐

๑. โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลดอนโอง
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
๒. โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถผูมาติดตอราชการ
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
๓. โครงการจัดตั้งหมอแปลงไฟฟา ประจําสํานักงานองคการ ๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
บริหารสวนตําบลและภายในเขตตําบลดอนโอง

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
มีการกอสราง
บูรณะ
สาธารณูปการ
และไฟฟา
มีรอยละ ๗๕
ของครัวเรือน
ทั้งหมด

ป ๖๐

๓๓.๓๓%

๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%

๓๓.๓๓%
๓๓.๓๓%

๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%

๒๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ กอสราง บูรณะ สาธารณูปโภคและไฟฟา
ยุทธศาสตร
๑. โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๒. โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถผูมาติดตอราชการ
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๓. โครงการจัดตั้งหมอแปลงไฟฟา ประจําสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและภายในเขตตําบลดอนโอง
รวม

ป ๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๖,๐๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๙๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๕๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๕๐๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๕๐๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๑,๕๐๐,๐๐๐

๓

๒,๘๐๐,๐๐๐

๓

๒,๘๐๐,๐๐๐

๓

๒,๘๐๐,๐๐๐

๙

๘,๔๐๐,๐๐๐

๒๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
โครงการ
ป ๕๘-๖๐ ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
๑. โครงการจัดหารถกระเชาไฟฟา
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
๒. โครงการจัดหารถประจําสํานักงาน
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
มีเครื่องมือ
๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
เครื่องใชและ ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
สถานปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
รอยละ๘๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ป ๕๘
ป ๕๙
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
๑. โครงการจัดหารถกระเชาไฟฟา
๑ โครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดหารถประจําสํานักงาน
๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐
รวม

๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๓

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๑ โครงการ ๓,๐๐๐,๐๐๐
๑ โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒

๔,๐๐๐,๐๐๐

รวม
จํานวน
โครงการ
๓ โครงการ
๓ โครงการ
๖

๓ ป
งบประมาณ
๙,๐๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๔
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๒ สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
โครงการ
๑. โครงการอุดหนุนเพื่อปรับปรุงอาคารศูนยศิลปาชีพ
อําเภอโพธิ์ชัย

ป ๕๘-๖๐

เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
ป ๕๘
ป ๕๙

ป ๖๐

๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
สงเสริมให
ประชาชนมี ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
รายไดเพิ่มมาก
ขึ้น
มีรอยละ ๗๕
ของครัวเรือน
ทั้งหมด

๒๕
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๒ สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
ป ๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

๑. โครงการอุดหนุนเพื่อปรับปรุงอาคารศูนยศิลปาชีพ
อําเภอโพธิ์ชัย

๑ โครงการ

๒๒,๐๐๐

๑ โครงการ

๒๒,๐๐๐

๑ โครงการ

๒๒,๐๐๐

๑ โครงการ

๒๒,๐๐๐

รวม

๑

๒๒,๐๐๐

๑

๒๒,๐๐๐

๑

๒๒,๐๐๐

๑

๒๒,๐๐๐

ยุทธศาสตร

๒๖
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
โครงการ
๑. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาพประชาชนตาน
ยาเสพติดและสรางภูมิคุมกันรางกายปองกันโรคภัย
โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย
๒. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานระดับ
ตําบล,อําเภอ,จังหวัด,ประเทศ

ป ๕๘-๖๐

เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
ป ๕๘
ป ๕๙

ป ๖๐

๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
มีการสงเสริม
สวัสดิการและ
นันทนาการ ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
เพิ่มขึ้น
รอยละ ๗๕ ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
ของครัวเรือน
ทั้งหมด

๒๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
ป ๕๘
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

๑. โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาพประชาชน
ตานยาเสพติดและสรางภูมิคุมกันรางกายปองกันโรคภัย
โครงการจัดหาอุปกรณสําหรับออกกําลังกาย
๒. โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงาน
ระดับตําบล,อําเภอ,จังหวัด,ประเทศ

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๙๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๙๐,๐๐๐

รวม

๒

๖๐,๐๐๐

๒

๖๐,๐๐๐

๒

๖๐,๐๐๐

๖

๑๘,๐๐๐

ยุทธศาสตร

๒๘
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
โครงการ

ป ๕๘-๖๐

เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
ป ๕๘
ป ๕๙

ป ๖๐

๑. โครงการสงเสริมระบบหองเรียน “อุนไอรัก”ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
๒. โครงการอุดหนุนโรงเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
มีการสงเสริม
การศึกษาและ ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
วัฒนธรรมใน
ชุมชนรอยละ ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
๗๕ ของ
ครัวเรือน
ทั้งหมด

๒๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
ป ๕๘
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๑. โครงการสงเสริมระบบหองเรียน “อุนไอรัก” ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๑ โครงการ ๒๐,๐๐๐
๒. โครงการอุดหนุนโรงเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดในเขต
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐
รวม

๒

๕๐,๐๐๐

ป ๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

๑ โครงการ

๒๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๒๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๖๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๙๐,๐๐๐

๒

๕๐,๐๐๐

๒

๕๐,๐๐๐

๖

๑๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง

๓๐

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๔ ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
โครงการ
๑. โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดในเขตชุมชน
๒. โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดของสัตว

เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐ ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ เพื่อสงเสริม ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ สุขภาพอนามัย ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
ประชาชน
รอยละ ๗๕
ของประชาชน
ทั้งหมด

๓๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๔ ดานปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ป ๕๘
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๑. โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดในเขตชุมชน ๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐
๒. โครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดของสัตว
๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐
รวม

๒

๑๐๐,๐๐๐

ป ๕๙
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๑ โครงการ
๕๐,๐๐๐
๑ โครงการ
๕๐,๐๐๐
๒

๑๐๐,๐๐๐

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐
๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐
๒

๑๐๐,๐๐๐

รวม
จํานวน
โครงการ
๓ โครงการ
๓ โครงการ
๖

๓ ป
งบประมาณ
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

๓๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชญากรรม
โครงการ
๑. โครงการอุดหนุนศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดรอยเอ็ดเกี่ยวกับกิจกรรมตานยาเสพติด
๒. โครงการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทตามนโยบาย
รัฐบาล(คสช.) หรือนโยบายของกระทรวงฯ

ป ๕๘-๖๐

เปาหมายเชิงคุณปริมาณ
ป ๕๘
ป ๕๙

ป ๖๐

๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ
๓ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ

เปาหมายเชิงคุณภาพ
ป ๕๘-๖๐
ป ๕๘
ป ๕๙
ป ๖๐
มีการกอสราง
บูรณะ
๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
สาธารณูปการ
และไฟฟา
๓๓.๓๓% ๓๓.๓๓% ๓๓.๓๔%
มีรอยละ ๗๕
ของครัวเรือน
ทั้งหมด

๓๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชญากรรม
ป ๕๘
ป ๕๙
ยุทธศาสตร
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
๑. โครงการอุดหนุนศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดรอยเอ็ดเกี่ยวกับกิจกรรมตานยาเสพติด
๑ โครงการ ๓๐,๐๐๐
๑ โครงการ
๓๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทตาม
นโยบายรัฐบาล(คสช.) หรือนโยบายของกระทรวงฯ
๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐
๑ โครงการ
๕๐,๐๐๐
รวม

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

ป ๖๐
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

รวม ๓ ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ

๑ โครงการ

๓๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๙๐,๐๐๐

๑ โครงการ

๕๐,๐๐๐

๓ โครงการ

๑๕๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๖

๒๔๐,๐๐๐

๓๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ ๑ กอสราง บูรณะ สาธารณูปโภคและไฟฟา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘

๑. โครงการกอสราง
เพื่อใหเด็ก
อาคารศูนยพัฒนา ๒,๐๐๐,๐๐๐
อาคารเรียนศูนย
นักเรียนศูนย เด็กเล็กตําบลดอน
(งบ อบต.)
พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กมี โอง
และงบถายโอน
องคการบริหารสวน อาคารเรียนที่
ตําบลดอนโอง
เพียงพอตอ
จํานวนนักเรียน
๒. โครงการกอสราง เพื่อใหมีที่จอด กอสรางโรงจอดรถผู ๓๐๐,๐๐๐
อาคารโรงจอดรถผู รถยนต,
มาติดตอราชการ
(งบ อบต.)
ที่มาติดตอราชการ รถจักรยานยนต
บริเวณที่ทําการ
และรถอื่นๆ
องคการบริหารสวน อยางเพียงพอ
ตําบลดอนโอง
๓. โครงการจัดตั้งหมอ เพื่อใหมีไฟฟาใช หมอแปลงไฟฟา
๕๐๐,๐๐๐
แปลงไฟฟา ประจํา อยางเพียงพอ ประจําสํานักงาน
(งบ อบต.)
สํานักงานองคการ
องคการบริหารสวน
บริหารสวนตําบล
ตําบลดอนโองและ
ดอนโองและภายใน
ภายในเขตตําบล
เขตตําบลดอนโอง
ดอนโอง

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙

๒๕๖๐

ตัวชี้วัด KPI

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ อาคารศูนย
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) พัฒนาเด็กเล็ก
และงบถายโอน และงบถายโอน แหงใหม

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
มีอาคารเรียนที่ สวน
เพียงพอตอ
การศึกษา
จํานวนนักเรียน
ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

-

-

-

-

๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

โรงจอดรถผูมา
ติดตอราชการ

อาคารโรงจอด สํานักงาน
รถ ที่ทําการ
ปลัด
องคการบริหาร
สวนตําบลดอน
โอง

-

-

๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

หมอแปลงไฟฟา

หมอแปลงไฟฟา สํานักงาน
ประจํา
ปลัด
สํานักงาน
องคการบริหาร
สวนตําบลดอน
โองและภายใน
เขตตําบลดอน
โอง

๓๕
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการบริหารองคกร บุคลากร การเมืองการปกครอง
แนวทางที่ ๑ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘

๑. โครงการจัดหารถ
กระเชาไฟฟา

เพื่อใชในงาน
ซอมแซมไฟฟา
ในเขตตําบล

รถกระเชาไฟฟา

๓,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)
และงบถายโอน

-

-

๒. โครงการจัดหา
รถยนตประจํา
สํานักงาน

เพื่อใหมีรถยนต รถยนตประจํา
ประจํา
สํานักงาน
สํานักงานเพื่อใช
ในการเดินทาง
ติดตอราชการ

๑,๐๐๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๒๕๖๐

ตัวชี้วัด KPI

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อใชในงาน
มีรถกระเชา
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ซอมแซมไฟฟาใน ไฟฟาใชในการ
และงบถายโอน และงบถายโอน เขตตําบล
ปฏิบัตงิ าน
ซอมแซมไฟฟา
ในเขตตําบล
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เพื่อใหมีรถยนต มีรถยนตประจํา สํานักงาน
(งบ อบต.)
(งบ อบต.) ประจําสํานักงาน สํานักงานใช
ปลัด
เพื่อใชในการ
อยางเพียงพอ
กองคลัง
เดินทางติดตอ
กองชาง
ราชการ

๓๖
ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๒ สงเสริมการกระจายรายไดแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๑ โครงการอุดหนุนเพื่อ เพื่อปรับปรุง ศูนยศิลปาชีพอําเภอ
ปรับปรุงอาคารศูนย อาคารศูนย โพธิช์ ัย
ศิลปาชีพอําเภอโพธิ์ชัย ศิลปาชีพ
อําเภอโพธิ์ชัย

๒๕๕๘
๒๒,๐๐๐
(งบ อบต.)

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙
-

-

๒๒,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒๕๖๐
๒๒,๐๐๐
(งบ อบต.)

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
ปรับปรุงอาคาร อาคารศูนย
สวน
ศูนยศิลปาชีพ ศิลปาชีพอําเภอ การศึกษา
อําเภอโพธิ์ชัย โพธิ์ชัยแหงใหม
ตัวชี้วัด KPI

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

๓๗

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๑ สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙

ตัวชี้วัด KPI

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘

๑. โครงการสงเสริม
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สุขภาพประชาชน
ตานยาเสพติดและ
สรางภูมิคุมกัน
รางกายปองกัน
โรคภัย โครงการ
จัดหาอุปกรณ
สําหรับออกกําลัง
กาย

เพื่อปองกัน
การระบาด
ของยาเสพติด
ในเขตตําบล
ดอนโอง

ตํารวจ,เจาหนาที่
ปกครอง,กํานัน,
ผูใหญบานและอาสา
สมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.)และ
ผูมีจิตอาสา

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

ปองกันการ
ระบาดของยา
เสพติดในเขต
ตําบลดอนโอง

เพื่อลดปญหา
การคายาเสพ
ติดในหมูบาน/
ชุมชน

๒. โครงการกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ
ระหวางหนวยงาน
ระดับ ตําบล,อําเภอ,
จังหวัด,ประเทศ

เพื่อสราง
ความสัมพันธ
สมัครสมาน
สามัคคี
ระหวางสวน
ราชการ
หนวยงาน
ตางๆ

พนักงาน,ขาราชการ,
ลูกจางของสวน
ราชการ,รัฐวิสาหกิจ ,
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

สราง
ความสัมพันธ
สมัครสมาน
สามัคคีระหวาง
สวนราชการ
หนวยงานตางๆ

เพื่อให
พนักงาน,
ขาราชการ,
ลูกจางของสวน
ราชการ
,รัฐวิสาหกิจ ,
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมี
สุขภาพรางกาย
ที่แข็งแรง เกิด
ความรักความ
สามัคคีตอกัน

๒๕๖๐

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด
กองคลัง
กองชาง

๓๘

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๒ การสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในชุมชน
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙

ตัวชี้วัด KPI

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘

๑. โครงการสงเสริม
ระบบหองเรียน
“อุนไอรัก”ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวน
ตําบลดอนโอง

เพื่อสงเสริมให
นักเรียนรัก
การอาน
หนังสือ

นักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล
ดอนโอง

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๒๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

เพื่อสงเสริมให เพื่อสงเสริมให
นักเรียนรักการ นักเรียนรักการ
อานหนังสือ อานหนังสือ

๒. โครงการอุดหนุน
โรงเรียนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตําบลดอนโอง

เพื่อปองกันการ ครู,อาจารย.ผูปกครอง
ระบาดของยา นักเรียนในเขตตําบล
เสพติดใน
ดอนโอง
โรงเรียนทุก
โรงเรียน ใน
เขตตําบล
ดอนโอง

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

เพื่อปองกันการ เพื่อลดปญหา
ระบาดของยา การคายาเสพ
เสพติดใน
ติดในโรงเรียน
โรงเรียนทุก
โรงเรียน ในเขต
ตําบลดอนโอง

๒๕๖๐

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด
(สวน
การศึกษา)

สํานักงาน
ปลัด
สวน
การศึกษา

๓๙
ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๔ ดานปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙

๒๕๖๐

ตัวชี้วัด KPI

๑. โครงการปองกันและ เพื่อเฝาระวัง ประชาชนทุกคนใน
ควบคุมโรคระบาดใน ปองกันและ เขตองคการบริหาร
เขตชุมชน
ควบคุมโรค สวนตําบลดอนโอง
ระบาด

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

เพื่อเฝาระวัง
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด

๒. โครงการปองกันและ เพื่อเฝาระวัง สัตวเลี้ยงทุกชนิด และ
ควบคุมโรคระบาด ปองกันและ สัตวตามธรรมชาติ ใน
ของสัตว
ควบคุมโรค เขตตําบลดอนโงอ
ระบาด

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

เพื่อเฝาระวัง
ปองกันและ
ควบคุมโรค
ระบาด

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาพ อนามัย
ที่แข็งแรงมี
ภูมิคุมกันตอโรค
เพื่อปองกัน
สํานักงาน
ไมใหมีโรค
ปลัด
ระบาดในสัตว

๔๐

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานสังคมและวัฒนธรรม
แนวทางที่ ๕ สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ลดปญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชญากรรม
ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๙

ตัวชี้วัด KPI

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

๒๕๕๘

๑. โครงการอุดหนุน
ศูนยพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดรอยเอ็ด
เกี่ยวกับกิจกรรมตาน
ยาเสพติด

เพื่อปองกัน
การระบาด
ของยาเสพติด
ในเขตตําบล
ดอนโอง

ตํารวจ,เจาหนาที่
ปกครอง,กํานัน,
ผูใหญบานและอาสา
สมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน(อปพร.)และ
ผูมีจิตอาสา

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๓๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

ปองกันการ
ระบาดของยา
เสพติดในเขต
ตําบลดอนโอง

เพื่อลดปญหา
การคายาเสพ
ติดในหมูบาน/
ชุมชน

๒. โครงการจัดกิจกรรม
ปรองดอง
สมานฉันทตาม
นโยบายรัฐบาล
(คสช.)หรือนโยบาย
ของกระทรวงฯ

เพื่อให
ประชาชนทุกคนในเขต
ประชาชน
ตําบลดอนโอง
สมัครสมาน อําเภอโพธิ์ชัย
สามัคคีเปนน้ํา
หนึ่งใจ
เดียวกัน

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

-

-

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

๕๐,๐๐๐
(งบ อบต.)

เพือ่ ให
ประชาชน
ปรองดอง
สมานฉันท

ประเทศชาติมี
ความสงบ อยู
เย็นเปนสุข

๒๕๖๐

หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สํานักงาน
ปลัด

สํานักงาน
ปลัด

๔๑
สวนที่ ๗
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติเปนหนาที่ ของ
ผูบริหารทองถิ่นตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหาความตองการและศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ดแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจน
ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครั้งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถ
แบงเปน ๔ แนวทางดังตอไปนี้
๑. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนาตําบล
สามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อปฏิบัติใหบรรลุ
จุดประสงคของแผนงานโครงการ
๒. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรเอกชนเปนผูดําเนินงาน ใน
กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหนวยงานหรือองคกรอื่นมี ศักยภาพ
และมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
๓. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นในการดําเนินงานในกรณีที่
ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหกรณหรือคณะทํางาน
หรือคณะกรรมการ
๔. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรรงบประมาณและการ
ดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาตําบลสามปและแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดอนโอง โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ดตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแลของปลัด
องคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารดังนี้
๑. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕. สวนสวัสดิการสังคม
การติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
/๓.รายงาน...

๔๒
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภาทองถิ่นผูบริหารทองถิน่
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
โดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)
*************************************************************************
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๗ (วรรคสอง) องคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ไดทําการปรับปรุงแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑) เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่ใหเปน
ปจจุบัน โดยไดรับการพิจารณาเห็นชอบ ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ประชุมวิสามัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และนายกองคการบริหารสวน
ตําบลดอนโอง ไดอนุมัติแลวเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐
(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)
เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง ใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายมนู สรรพวุธ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนโอง

