










 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 
๑.  สภาพทั่วไป 
๑.๑ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ของอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด  
อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  ประมาณ  ๗กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓   กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับต าบล
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลหัวช้างและต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต ้ ติดกับต าบลศรีโคตรอ าเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออกติดกับต าบลปุาสังข์  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตกติดกับต าบลหัวช้างอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
๑.๒เนื้อที ่ ประมาณ  ๓๕.๘๕ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๒,๔๐๖.๒๕ไร่ 
๑.๓ลักษณะภูมิประเทศ    มีลักษณะเป็นที่ราบ 
๑.๔จ านวนหมู่บ้าน จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน  ๑,๔๑๓  ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านดงกลาง ๒๙๗ ๓๒๑ ๖๑๘ ๑๗๐ นายไพบูลย์     เหลานาค า 

๒ บ้านกุดแคน ๓๖๖ ๓๔๓ ๗๐๙ ๑๘๘ นายประมูล     เทียมสิงห์ 

๓ บ้านดงยาง ๔๘๒ ๔๖๗ ๙๔๙ ๒๓๐ นายนรงค์       พลยาง 
๔ บ้านหัวนาค า ๓๒๑ ๓๓๕ ๖๕๖ ๑๔๖ นายส ารวย      จันทร์เหลือง 

๕ บ้านนางงาม ๒๖๔ ๒๖๖ ๕๓๐ ๑๓๘ นางสาวกาญจนา  เมืองนาม 

ส่วนที่ ๑ 



 

 

๖ บ้านพานมูล ๕๐๘ ๔๖๕ ๙๗๓ ๒๐๔ นายสัมฤทธิ์     วงศ์ภักดี 
๗ บ้านหัวงัว ๒๖๘ ๒๘๖ ๕๕๔ ๑๓๔ นายนิกร        วงค์เจริญ 

๘ บ้านเก่าน้อย ๑๒๙ ๑๑๕ ๒๔๔ ๕๔ นายนิกร          วงค์เจริญ 

๙ บ้านหนองอีกุ้ม ๘๕ ๑๐๗ ๑๙๒ ๔๙ นายค าภา        โพโสภา 
๑๐ บ้านหัวนาค า ๒๖๖ ๒๑๖ ๔๘๒ ๑๒๔ นายธงชัย        ปองไป 

รวม ๒,๙๘๖ ๒,๙๒๑ ๕,๙๐๗ ๑,๔๓๗  
 
๑.๕ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น๕,๙๐๗  คน  แยกเป็น  ชาย  ๒,๙๘๖ คน  หญิง  ๒,๙๒๑ คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๕๑  คน /ตร .กม .(ข้อมูล ณ  วันที่ ๒๖  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖ ๒ กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย) 

 

 

 

 

 

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑ อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านาเป็นหลัก  และหลังฤดูการเก็บเก่ียวจะ
ปลูกพืชผักต่าง  ๆ  การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เป็นแรงงานและจ าหน่าย     เช่น  โค  กระบือ สุกรเป็นต้น และมีการประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง ค้าขาย  รับราชการ   ท าอุตสาหกรรม  ในครัวเรือน    ได้แก่  การท าเครื่องมือทางการเกษตร   
เช่น   การท าผลิตภัณฑ์จากเศษเหล็ก 
 
 
 
๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ปั้มน ้ามันและแก๊ส      ๓ แห่ง  
  - โรงสี      ๑๖ แห่ง  
   - ร้านซ่อมรถทั่วไป     ๖แห่ง  
  - ร้านเสริมสวย     ๕ แห่ง  
  - ร้านค้า (ขายของช า  ขายของสด)   ๓๙ แห่ง  
 - ร้านขายอาหารสัตว์/พันธุ์พืช     - แห่ง  



 

 

  - อุตสาหกรรมในครัวเรือน    ๒๔ แห่ง  
 - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                       ๑แห่ง 

๓. สภาพทางสังคม  
๓.๑ การศึกษา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๒ แห่ง  
 - โรงเรียนประถมศึกษา      ๑ แห่ง  
 - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ม.๓  ๒ แห่ง  
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๑๐ แห่ง   

 ๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 - วัด/ส านักสงฆ์     ๑๑ แห่ง  
  - ศาลเจ้า       - แห่ง  
 - โบสถ์       ๓ แห่ง  
  - เมรุ       ๘ แห่ง  

 ๓.๓ การสาธารณสุข  
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล-หมู่บ้าน  ๑ แห่ง  
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน ้า     ๑๐หมู่บ้าน(๑๐๐ %) 
  - ศูนย์ ศส.มช.       ๑๐ แห่ง  
 

-๒- 
 
 
 
 
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ที่ท าการก านัน      ๑ แห่ง  
 - ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน      ๙ แห่ง  

๔. การบริการพื้นฐาน   
 ๔.๑ การคมนาคม  
      - ถนนสายหลักท่ีใช้ในการเดินทางสู่อ าเภอ มีจ านวน ๑ สาย สภาพเป็นถนนลาดยาง  
      - ถนนที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/ต าบล สภาพเป็นถนนลูกรังเป็นสัดส่วน  
      - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีถนนลูกรังเป็นสัดส่วนที่น้อย  



 

 

               - ถนนที่ใช้ส าหรับการเกษตร มีสภาพเป็นถนนดินที่แคบ ท าให้สัญจรไปมาไม่สะดวก 
      - รถยนต์         ๓๖๒ คัน  
      - รถอีแต๋น           -  คัน  
      - รถไถนาเดินตาม        ๑๐๐ คัน  
      - รถไถนาขนาดใหญ่        ๓๐ คัน  
      - รถจักรยานยนต์        ๑,๒๐๐ คัน  

 ๔.๒ การโทรคมนาคม  
 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข        - แห่ง  
      - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ        - แห่ง  
      - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ          - ตู้  
      - จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์       ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  

 ๔.๓ การไฟฟ้า มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางพ้ืนที่ประชาชนต้องเดินสายไฟฟูาเป็นระยะทางท่ี  
 ไกลท าให้บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟูาใช้  

  ๔.๔ แหล่งน ้าธรรมชาติ 
 - ล าน ้า/ล าห้วย        ๙ สาย  
      - บึง หนอง และอ่ืนๆ        ๑๘ แห่ง  

 ๔.๕ แหล่งน ้าที่สร้างข้ึน  
 - ฝาย         ๖ แห่ง  
      - บ่อน ้าดื่ม         ๑๐ บ่อ  
      - บ่อโยก         ๑๐ บ่อ  
      - ประปาหมู่บ้าน        ๑๐ แห่ง  

-๓- 

 

 

 

๕. ข้อมูลอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
 - ทรัพยากรดิน ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
      - ทรัพยากรน ้าในฤดูแล้งประชาชนจะขาดน ้าเพื่อการบริโภค  อุปโภค และน ้าส าหรับใช้ในการเกษตร  



 

 

      - ทรัพยากรปุาไม้ส่วนใหญ่จะเป็นปุาไม้ในที่สาธารณะ  แต่จะประสบปัญหาการบุกรุกของราษฎร  
 เพื่อใช้เป็นพ้ืนที่ท ากิน และใช้ไม้ส าหรับการก่อสร้างบ้านเรือนและท าเชื้อเพลิง  
      - ที่สาธารณะประโยชน์ ๑๐ แห่ง  

 ๕.๒ มวลชนจัดตั้งขึ้น 
 - ลูกเสือชาวบ้าน  (ฝึกอบรมจ านวน)      ๑ รุ่น  
      - ต ารวจอาสา        ๔๒ คน  
      - อาสาสมัครปูองกันเฝูาระวังยาเสพติดหมู่บ้าน     ๒๓๓ คน  
      - อาสาสมัคร อปพร.        ๑๐๔ คน  
      - อาสาสมัครอื่น ๆ (ระบุ)       ๙๒ คน  

 ๕.๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 ๕.๓.๑ การรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน ดังนี้  
 - คณะกรรมการพัฒนาสตรี       ๑๕๑ คน  
      - อาสาสมัครสาธารณสุข       ๑๗๓ คน  
  - คณะกรรมการส่วนทุนหมู่บ้าน      ๑๑๒ คน  
      - คณะกรรมการ กข.คจ. ประจ าหมู่บ้าน     ๔๗ คน  
      - คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน    ๖๒ คน  
      - กลุ่มอาชีพ         ๑๗ คน  
      - กลุ่มออมทรัพย์        ๑๐ คน  
      - ส่วนทุนร้านค้าหมู่บ้าน       ๘ ส่วนทุน  
 
 

-๔- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๖. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 ๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  
 ๖.๑.๑อัตราก าลัง 

  
 
๖.๒ข้อมูลทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
๖.๒.๑ ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 

-๕- 
 
 
 
 
 

 
ประเภท 

การศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญา

ตรี 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานส่วนต าบล - - - - ๔ ๙ ๒ ๓ ๑๘ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ - - ๓ ๒ ๕ ๘ - ๑ ๑๙ 

พนักงานจ้างทั่วไป ๘ - - - ๑ ๒ - - ๑๑ 
รวม ๘ - ๓ ๒ ๑๐ ๑๙ ๒ ๔ ๔๘ 

รายการ 
รายได้(บาท) 

ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ 

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงกลางจัดเก็บเอง 

๔๖๔,๔๐๒.๑๘ ๗๒๖,๘๖๐.๘๐ ๔๒๕,๖๑๔.๓๐ ๓๓๘,๒๓๘.๔๒ 

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ ๑๓,๒๕๔,๐๐๓.๓๖ ๑๔,๓๓๘,๖๓๖.๕๑ ๑๔.๙๒๕,๗๑๗.๔๓ ๑๐,๐๔๗,๖๒๑.๐๑ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๗,๔๒๗,๒๕๗.๐๐ ๗,๑๕๑,๙๐๖.๐๐ ๖,๔๖๕,๓๘๓.๐๐   ๑๒,๗๔๐,๖๘๙.๐๐ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๘,๔๘๘,๐๗๘.๐๐ ๑๔,๑๗๐,๒๐๙.๐๐ ๑๓,๕๑๙,๔๖๕.๐๐       ๑๗๓,๔๐๐.๐๐ 

รวม ๒๙,๖๓๓,๗๔๐.๕๔ ๓๖,๓๘๗,๖๑๒.๓๑ ๓๕,๔๒๗,๖๒๙.๗๓ ๒๓,๒๙๙,๙๔๘.๔๓ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๒.๒ ข้อมูลรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๗ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๘ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๙ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

งบกลาง ๗๔๕,๖๕๙.๐๐ ๖๒๓,๖๒๖.๐๐ ๕๕๖,๖๔๓.๐๐ ๖,๒๕,๒๘๒.๐๐ 

งบบุคลากร ๘,๗๙๓,๑๗๕.๐๐ ๙,๗๖๔,๕๕๓.๐๐ ๑๐,๕๗๒,๙๑๙.๐๐ ๖,๐๗๓,๑๗๘.๐๐ 
งบด าเนินงาน ๖,๑๒๔,๕๓๔.๑๑ ๕,๔๕๓,๙๕๕.๔๐ ๕,๙๔๔,๒๐๔.๓๕ ๓,๖๘๗,๙๖๓.๕๐ 

งบลงทุน ๘๖๗,๙๐๐.๐๐ ๓,๖๕๐,๖๕๒.๙๑ ๒๑๕,๘๐๕.๐๐ ๕๐๖,๖๐๐.๐๐ 

งบรายจ่ายอื่น - ๑,๑๘๒,๖๑๖.๐๐ - - 
งบเงินอุดหนุน ๒,๓๒๐,๕๙๕,.๕๓ ๑,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๒๘,๗๐๙.๔๖ ๗๐๖,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่ายงบประมาณ ๑๘,๘๕๑๘๖๓.๖๔ ๒๒,๒๑๗,๔๐๓.๓๑ ๑๙,๓๑๘,๒๘๐.๘๑ ๑๗,๑๘๙,๐๒๓.๕๐ 
 
๗.  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางมีส่วนราชการต่างๆ อยู่ในพื้นท่ีที่จะสามารถเอ้ือประโยชน์ในการติดต่อราชการ 
และการประสานด้านการพัฒนาเป็นอย่างมาก อาทิเช่น โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร  โรงเรียนบ้าน
หัวนาค า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงกลาง พร้อมส่วนราชการต่างๆ ที่มีส านักงานในที่ว่าการอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน 

 ทั้งนี้ พื้นที่เป็นที่ราบเหมาะส าหรับการเกษตรและแต่ละหมู่บ้านจะอยู่เรียงกันมีลักษณะเป็นวงกลมท าให้การ
ติดต่อประสานงานสะดวก และยังมีการท าอาชีพเสริมคือการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีความมั่นคง เช่น การท า
ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก การท าเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้เสื้อผ้า เป็นต้น 

๘. อ่ืน ๆ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ได้ด าเนินกิจการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในการให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน ดังนี้ 

 ๑. ด้านความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ  



 

 

     - ท าการตรวจสอบเอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางให้มีการเปิดเผย - เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการด าเนินการและการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน 
- จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางขึ้นเพื่อเป็นจุดบริการให้กับประชาชนที่สนใจใน
ข้อมูลข่าวสาร มาศึกษาค้นคว้าได้ฟรี โดยการบริการทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

-๖- 
 
 
 
 
 
 

   - แต่งตั้งประชาชนให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
     - จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางขึ้น เพื่อให้ประชาชน
สามารถร้องทุกข์ได้โดยองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางจะด าเนินการช่วยเหลือต่อไป 

 ๒. การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
     - จัดท าเวทีประชาคมชาวบ้านขึ้น เพื่อรับรู้ความต้องการและปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น ท าให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
แก้ไขปัญหาชุมชนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 

๓.การท ากิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 - ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
(๒)  จัดการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยการจัดระเบียบชุมชนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน 
 (๓) จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดโดยจัดท าโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
“โครงการอบรมเยาวชน” เพ่ือให้ประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม ได้เข้าใจในปัญหายาเสพติดและรู้ถึงการปูองกันตนเอง
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (๔) จัดท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โครงการออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมให้มี
สุขภาพที่ดี 
  (๕) จัดหน่วยบริการด้านการปูองกันโรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควันและแจกจ่ายสารก าจัดลูกน ้ายุงลาย  การ
บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนก 



 

 

 (๖) ส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในประเพณีวันสงกรานต์ และ
การจัดงานวันเด็ก 
  (๗) การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และประเพณีต่าง ๆ กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วัน
สงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา และวันลอยกระทง 
 (๘) อุดหนุนด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตต าบล เช่า การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ 

 - ด้านการจัดการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๑) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการปลูกปุาชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ และตัดแต่งก่ิงไม้ 
ประสานกับโรงเรียนในเขตต าบลในการคัดแยกขยะและสิ่งของที่ใช้แล้วให้น ากลับมาใช้ใหม่ จัดฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

-๗- 
 
 
 
 

 

 - ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
     (๑) ส่งเสริมให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน  
     (๒) ส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มท าขนม  กลุ่มแม่บ้าน  
     (๓) จัดให้มีลานค้าชุมชน  
     (๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน  

 - ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     (๑) ตั้งด่านตรวจในชุมชนทุกชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดท่ีบุคคลมีไว้
ครอบครอง 
     (๒) เข้าร่วมกับอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น โครงการ ๖๐ วัน เพ่ือ
ในหลวง โครงการรวมพลคนเสื้อเหลืองและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
     (๓) จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของพนักงานและลูกจ้าง  
     (๔) จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของประชาชนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  
 - การให้บริการประชาชน 
  (๑) ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงกลาง เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 



 

 

    (๒) ให้พนักงานและลูกจ้างมีการปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อบริการประชาชน เช่น งานด้าน
ผลประโยชน์ (การจัดเก็บภาษี) และบริการงานด้านอื่น ๆ 
 

-๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

 

สภาพปัญหา และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปีท่ีผ่านมา 
 

๑.  สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 



 

 

ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน 
๒. ปัญหาถนนภายในหมู่บ้าน 
 
๓. ปัญหาไฟฟูามุมมืด 
๔. ปัญหาไฟฟูาเพ่ือการเกษตร 
๕. ปัญหาน ้าไหลเข้าบ้านเรือนราษฎร 
 

ปัญหาด้านแหล่งน ้า 
๑. ปัญหาน ้าดื่มสะอาดไม่เพียงพอ  และขาดแคลน  
    แหล่งน ้าดื่ม 
๒. ปัญหาไม่มีระบบประปาใช้ 
๓. ปัญหาไม่มีภาชนะกักเก็บน ้าฝน 
๔. ปัญหาแหล่งน ้าธรรมชาติ 
๕. ปัญหาคลองส่งน ้า 
๖. ปัญหาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
๗. ปัญหาจิตส านึกในการใช้น ้าอย่างประหยัด 

 
๑. ถนนลูกรังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  การคมนาคมไม่สะดวก 
๒. ถนนภายในหมู่บ้านขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  มีฝุุนละออง     
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีไฟฟูาส่องแสงสว่างไม่เพียงพอตามถนน 
๔. พ้ืนที่การเกษตรไฟฟูาไม่เข้าถึงจ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 
๕. ขาดการวางท่อระบายน ้าในชุมชน  ท าให้น ้าท่วมขังได้ง่าย 
 
 
๑. ประชาชนขาดน ้าสะอาดในการอุปโภค บริโภค   
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 
๒. ประปาไม่พอใช้  จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีภาชนะกักเก็บน ้าฝนไม่เพียงพอ 
๔. แหล่งน ้าธรรมชาติตื้นเขิน 
๕. คลองส่งน ้าที่การเกษตรไม่ทั่วถึง 
๖. ไม่มีแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่ 
๗. ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้น ้าอย่างมีคุณค่าและ   
    ประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 



 

 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๑. ปัญหารายได้ของประชาชน 
๒. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต ่า 
๓. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 
 
๔. ขาดส่วนทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพ 
๕. ขาดความรู้ในการพัฒนาปรับปรุง ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
๖. ปัญหาการว่างงาน 
 
๗. ไม่มีอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิต 
 
๘. ขาดการจ้างงานในพื้นที่  และอัตราค่าแรงต ่า 

ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๒. ปัญหาสาธารณภัย 
 
๓. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
๕. ปัญหาการนันทนาการ 
 

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
๒. ปัญหาการตัดไม้ท าลายปุา 
๓. ปัญหาคุณภาพดินเสื่อม 
๔. ปัญหาที่ดินส าหรับทิ้งขยะ 
๕. ปัญหาขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑. ประชาชนมีรายได้ไม่พอเพียงแก่การครองชีพ 
๒. ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต ่า  ไม่คุ้มการลงทุน 
๓. ไม่มีแหล่งรองรับผลผลิต  และตลาดกลางในการรับซื้อ    
ผลผลิต 
๔. ประชาชนขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
๕. ขาดความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทางการเกษตร 
 
๖. เยาวชนจบการศึกษา  ไม่มีงานท าและอัตราการว่างงาน   
   หลังฤดูการเก็บเก่ียว 
๗. ประชากรขาดการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา  และแก้ไข  
   ปัญหาของเกษตรกร 
๘. อัตราค่าแรงในพื้นที่ต ่าและการจ้างงานในชุมชนมีน้อย 
 
๑. ประชาชน  เยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด 
๒. ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการประสบภัยแล้งและ  
    วาตะภัย 
๓. การลักขโมยทรัพย์สิน 
๔. ไม่มีห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน 
๕. ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 
๑. ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ 
๒. การตัดไม้ท าลายปุาในพ้ืนที่สาธารณะ 
๓. ดินเสื่อมคุณภาพ  ดินเค็ม 
๔. ไม่มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะในชุมชน 
๕. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
-๑๐- 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

ปัญหาด้านการศึกษา  และวัฒนธรรม 
๑. ปัญหาการศึกษาต่อ 
 
๒. ปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ 
๓. ปัญหาแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
 
๔. ปัญหาการอนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมอันดี  
   งาม 
๕. ปัญหาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ปัญหาด้านสาธารณสุข 
๑. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๒. ปัญหาโรคระบาดในชุมชน 
๓. ปัญหาส่วนทุนยาประจ าหมู่บ้าน 
๔. ปัญหาขาดความรู้เบื้องต้นในการรักษาโรค 
๕. ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข 
๖. ปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ 
๗. ปัญหาโรคเอดส์ 

ปัญหาด้านการเมือง  การบริการ 
๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการเมือง 
การปกครอง 
๒. ปัญหาการติดต่อประสานระหว่างหมู่บ้าน 
กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. ความร่วมมือในกิจกรรมของ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

 
๑. เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อในระดับท่ี  
   สูงขึ้นครบทุกคน 
๒. ผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งบุตรหลานเล่าเรียน 
๓. ขาดห้องสมุดประชาชนประจ าหมู่บ้าน/ต าบลให้ประชาชน  
    ศึกษาหาความรู้ 
๔. ขาดการสานต่อระหว่างประชาชนกับเยาวชนในการอนุรักษ์     
    ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
๕. ขาดการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑. ประชาชนขาดการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร 
๒. มีโรคระบาดในชุมชน  เช่นโรคไข้เลือดออก 
๓. ไม่มีส่วนทุนยา  และยาที่ใช้ไม่มีคุณภาพ 
๔. ประชาชนขาดความรู้ในการปูองกัน 
๕. การให้บริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
๖. ถังขยะไม่เพียงพอกับขยะตามหมู่บ้าน 
๗. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
 

๑. ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการ   
    ปกครอง 
๒. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบการปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
๓. ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่การท างานขององค์การ 
    บริหารส่วนต าบล 

 



 

 

-๑๑- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิง
ปริมาณ 

การประเมินเชิงคุณภาพ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
๑.  โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน
เพ่ือการเกษตร 
 
๒. โครงการปรับปรุงถนนดิน  
 
 
๓ โครงการถมดินหนองศาลา 
 
๔. โครงการปรับปรุง   
    ส านักงาน อบต.  
๕. โครงการก่อสร้างสนาม   
   วอลเลย์บอล ม.๙ 

 
จ านวน  ๑๐สาย 

 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

 
จ านวน ๑  โครงการ 

 
จ านวน   ๑โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ  

 
-เพ่ือมีการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวกการสัญจรไปมา
สะดวก 
-เพ่ือมีการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้สะดวกการสัญจรไปมา
สะดวก 
-เพ่ือให้มีสถานที่จัดกิจกรรม
ร่วมกันภายในต าบล 
-เพ่ือให้มีสถานที่ในการท างาน
เป็นระเบียบในการติดต่อราชการ 
-เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับ 
ออกก าลังกาย 

๒. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พ้ืนมีเขียว 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

- ประชาชนรู้จักความส าคัญของ
ปุา 

๓. ด้านแหล่งน ้า ๑. โครงการขุดลอกคลอง 
   อีสานเขียว ม.๒ 

จ านวน  ๑โครงการ - มีน ้าอุปโภคบริโภคอย่าง
พอเพียง 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑.โครงการอุดหนุน  
   คณะกรรมการหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑๐โครงการ - ประชาชนสามารถในการ
ประกอบ 
อาชีพและสร้างรายได้เพ่ิม 



 

 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑. อาหารกลางวัน ศพด.ใน   
    เขตบริการ อบต. 
๒. โครงการอาหารเสริมนม  
   ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของ  
อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการแข่งขันกีฬา 
    ภายในต าบลและแข่งขัน 
    กีฬาเครือข่าย  

จ านวน  ๒ แห่ง 
 

จ านวน  ๒ แห่ง 
 
 

จ านวน   ๒ โครงการ 
 

-เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง 
๕ หมู่ 
-มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 
-เชื่อมความสัมพันธ์และ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นห่างไกล
ยาเสพติด 

 
-๑๒- 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิง
ปริมาณ 

การประเมินเชิงคุณภาพ 

 ๔. โครงการซ่อมแซมไฟฟูา
มุมมืดภายในต าบล 
๕. ซ่อมแซมคันกั้นห้วย 
 
๖. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
๗. จัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
๘.โครงการวันผู้สูงอายุและ 
ครอบครัวแห่งชาติ 
๙. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ศพด. 
๑๐. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
ให้กับ ศพด. 
๑๑. โครงการจัดงานวันเด็ก 

 
จ านวน ๒โครงการ 
จ านวน ๑โครงการ 

 
จ านวน ๑ โครงการ 
จ านวน ๑ โครงการ 

 
จ านวน ๑โครงการ 
 
จ านวน ๑ โครงการ 

 
จ านวน ๑ โครงการ 

 
จ านวน ๑โครงการ 

 
-มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ 
เส้นทางสัญจร 
-มีอุปกรณ์ส าหรับเล่นกีฬา 
-สอดคล้องกับความต้องการของคนใน 
ต าบล 
-มีขวัญและก าลังใจดีขึ้น 
 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีสัมพันธ์ 
อันดีต่อกัน 
-มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ส าหรับนักเรียนครบ 
 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 



 

 

แห่งชาติ 
๑๒. โครงการจัดรถรับ-ส่ง
เด็ก ศพด. 
๑๓. โครงการปัจฉิมบัณฑิต 
น้อย 
๑๔. โครงการรณรงค์
ปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 
๑๕.เบี้ยยังชีพผู้พิการและ 
ประชาชนในพื้นท่ี อบต. 
๑๖.ซ่อมแซมสะพานข้าม
ห้วยบ้านกุดแคน ม.๒ 
๑๗.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
ทางธรรมชาติ 

 
จ านวน ๒โครงการ 

 
จ านวน  ๑โครงการ 

 
จ านวน ๒ โครงการ 
 
 
จ านวน ๑โครงการ 

 
จ านวน ๑โครงการ 

 
จ านวน ๒โครงการ 

 
-มีความพร้อมและปลอดภัยในการเรียน 
การสอน 
- เด็กมีขวัญและก าลังใจที่จะศึกษาต่อไป 
 
-ลดอุบัติเหติและมีความปลอดภัยในช่วง 
เทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
-ผู้ใช้เส้นทางสัญจรสะดวกปลอดภัย 
 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลือตรงกับความ 
ต้องการ 

-๑๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
 ๑๘. วางท่อระบายน ้า

ภายในหมู่บ้าน 
๑๙. ซ่อมแซมหอถังประปา 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

-ลดปัญหาน ้าท่วมขัง 
 
-ประชาชนมีน ้าส าหรับอุปโภค  
บริโภคอย่างเพียงพอ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 
 
๑.วัสดุอาหารเสริม(นม) 
 

 
 

จ านวน  ๕  แห่ง 
 

 
 
-เด็กนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ 
ดื่มนมครบทุกคน 



 

 

๒.วัสดุอาหารกลางวัน 
 
๓.จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
ให้กับ หมู่ที่ ๑-๑๐ 
๔.โครงการอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีและศาสนา 
ของชาวพุทธ 
๕. โครงการจัดงาน 
บวงสรวงพระพรหม 
๖. โครงการเข้าค่าย 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 
๗. อุดหนุนหน่วยกาชาด  
จังหวัดร้อยเอ็ด 
๘. โครงการสายสัมพันธ์ 
ผู้ปกครองนักเรียนและ 
ครูผู้ดูแลเด็ก 
๙. โครงการประชุม 
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๑๐. โครงการบัณฑิตน้อย 

จ านวน  ๕  แห่ง 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
(๑๐ หมู่บ้าน) 

จ านวน  ๑๑   โครงการ 
 
 
 

จ านวน ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

  จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑โครงการ 
 

   จ านวน ๑โครงการ 
 

-เด็กนักเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ได้รับประทานอาหารครบทั้ง๕หมู่ 
-ราษฎรในต าบลรู้ข้อมูลข่าวสารที่ 
เป็นปัจจุบัน 
-ราษฎรในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการ 
ด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
 
-ราษฎรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ประจ าอ าเภอ 
-กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดเครือข่าย 
ได้รับความรู้จากการ เข้าร่วม 
กิจกรรมในค่ายฝึกจริง 
- หน่วยกาชาดมีงบประมาณในการ 
บริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง 
กับครูผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นขวัญก าลังใจให้กับเด็กก่อนวัย 
เรียนในการเตรียมความพร้อมใน 
การจะศึกษาเล่าเรียนต่อไป 

-๑๔- 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 



 

 

๗.ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. โครงการอุดหนุนการ 
บริการสาธารณสุขมูล 
ฐาน 
๒. โครงการรณรงค์ปูองกัน 
ไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่น 
ยุงลาย 
๕. รณรงค์ปูองกันโรคพิษ 
สุนัขบ้าน 

 
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-น าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค 
ไข้เลือดออก 
-ลูกน ้ายุงลายในต าบลไม่ 
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค 
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค 
พิษสุนัขบ้า 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

 
 
๑.ท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 
๒. ค่าลงทะเบียนในการ
เข้ารับการฝึกอบรม 
สัมมนาของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน/
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
 
๕. จัดท าบอร์ด 
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๓โครงการ 
 
 

 
 

จ านวน  ๖  รายการ 
 
 
 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 

 
จ านวน ๑ โครงการ 

 

 
 
-ราษฎรในต าบลได้รับรู้ข่าวสาร
ในเรื่องต่าง ๆ 
-น าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมา
สมกับความสามารถ 
 
 
-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบริการ
ประชาชนในต าบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์ส าหรับการ 
ท างานที่พร้อมท าให้การ 
ท างานมีประสิทธิภาพ 
-ประชาชนผู้มาใช้บริการรับรู้ 
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

-๑๕- 



 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

 
 
๖. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 
๗. ค่าบ ารุงรักษาและค่า 
ซ่อมแซมที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 
๘.โครงการทัศนศึกษาดู 
งานนอกสถานที่ 
 
 
๙. โครงการเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาท้องที่ 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

 
 

จ านวน  ๑  รายการ 
 

จ านวน   ๔ โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑โครงการ 
 
 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 
 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 
-ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล 
น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
-ผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานส่วนต าบลมี
ความสัมพันธ์ในองค์กร
และระหว่างองค์กรที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

 
 

-๑๖- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ การน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๗) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ปรากฏ 

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๗๓ ๑๕ 
๒.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๘ ๑ 

๓.การพัฒนาด้านแหล่งน ้า ๒๙ ๑ 
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๑ ๑๐ 

๕.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๕๙ ๒๕ 

๖.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๓ ๒๘ 
๗.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓๑ ๑๔ 

๘.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๑๗ ๑๒ 

รวม ๒๘๑ ๑๐๖ 
 
 

สรุป โดยภาพรวมของการน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการทั้งหมด      
          จ านวน  ๒๘๑  โครงการ และได้ด าเนินการทั้งหมดตามแผนด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๓% 

 
 
 

-๑๗- 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ 

 ๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๗๓ โครงการ 
 ด าเนินการไป  ๑๕ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๔ 
 ๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๑๘ โครงการ 
ด าเนินการไป  ๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ 
 ๓. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน ้า วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๙  โครงการ  
  ด าเนินการไป  ๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓.๔๔  
 ๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๑ โครงการ 
 ด าเนินการไป ๑๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๒๕ 
 ๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๕๙  โครงการ 
 ด าเนินการไป  ๒๕  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๓.๓๗  
 ๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๓ 
             โครงการ   ด าเนินการไป ๒๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๒๑.๗๓ 
 ๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๑ โครงการ 
 ด าเนินการไป  ๑๔  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๑๖  
๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๑๗ โครงการ 
ด าเนินการไป ๑๒ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๘ 



 

 

         สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจ าปทีีผ่่านมา  จะเหน็ไดว้่าแผนพัฒนาโครงการท่ีก าหนดไว้แก้ไขปญัหาตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้ตามที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะ
ได้จัดท าแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
 

-๑๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ การประเมินการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้สรุปการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่ง  จ านวน  ๒๐๐  ชุด  
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จ านวน  ๑๘๐  ชุด  
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ชาย     จ านวน  ๘๐  คน  
  หญิง     จ านวน  ๑๐๐  คน  
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม  
  อายุต ่ากว่า  ๒๐   ปี   จ านวน  ๖  คน  
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๖  คน  
  อายุ     ๓๑ –๔๐   ปี   จ านวน  ๓๓  คน  



 

 

  อายุ     ๔๑ –๕๐   ปี   จ านวน           ๔๒คน  
  อายุ ๕๑ –๖๐   ปี   จ านวน  ๕๑  คน  
  อายุมากกว่า   ๖๐   ปี   จ านวน  ๑๒  คน  
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ประถมศึกษา    จ านวน  ๘๘  คน  
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๖๐  คน  
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๑๗  คน  
  ปริญญาตรี    จ านวน  ๑๕  คน  
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  -  คน  
  อ่ืน ๆ     จ านวน   -  คน  
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  รับราชการ    จ านวน  ๕  คน  
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  ๖  คน  
  ค้าขาย/กิจการส่วนตัว   จ านวน  ๓  คน  
  รับจ้าง     จ านวน  ๒๐  คน  
  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน  ๘  คน  
  เกษตรกร    จ านวน  ๑๔๖  คน  
  อ่ืน ๆ     จ านวน    -  คน  

-๑๙- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
         (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก ๑๐) พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  ๒๘.๗๒ ๖๓.๓๐ ๗.๙๘ 



 

 

    ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๖๐ ๖๖.๔๙ ๖.๙๑ 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/   
    กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๒๕.๐๐ ๖๗.๐๒ ๗.๙๘ 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๖๘ ๖๒.๗๗ ๑๗.๕๕ 
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๗.๕๕ ๗๓.๙๔ ๘.๕๑ 

๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๙.๖๘ ๗๐.๗๔ ๙.๕๗ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 

๑๘.๖๒ ๖๕.๔๓ ๑๕.๙๖ 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๗๒.๘๗ ๖.๙๑ 

ภาพรวม ๒๕.๘๖ ๖๗.๕๕ ๗.๔๐ 

 
-๒๐- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 



 

 

- การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงกลาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 

   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  -พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  ส านักงานมีไม่เพียงพอมีผลท าให้ผล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 

๒. ระบบข้อมูล 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมูล 
 - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 

๓. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ อัตราก าลัง ( พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง) 
 - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

  - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง  

๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต ่า ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน ้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ท าลายปุา 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และปุาชุมชน  - ขาดจิตส านักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-๒๑- 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
              ถ่ายโอน 

- อ านาจหน้าที่ซ ้าซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถิ่น 
 

 
-๒๒- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๑. ด้านโครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
๑.โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
๒. โครงการปรับปรุงถนนดิน  
 
๓ โครงการถมดินหนองศาลา 
 
๔. โครงการลงลูกรังซ่อมแซม 
ถนน 
๕. โครงการก่อสร้างสนาม   
   วอลเลย์บอล ม.๒ 
๖.โครงการก่อสร้างสนาม 
   ตะกร้อ ม.๒ 

 
จ านวน  ๓โครงการ 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน ๑๑  โครงการ 
 

จ านวน   ๑โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-เพ่ือมีความสะดวกการสัญจรไปมา  
-เพ่ือใช้เป็นเส้นทางเก็บผลผลิตทาง
การเกษตร 
-เพ่ือให้มีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน
ภายในต าบล 
-เพ่ือให้มีสถานที่ในการท างานเป็น 
ระเบียบในการติดต่อราชการ 
-เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย 
 
-เพ่ือให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย 

๒. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนมีเขียว 

จ านวน  ๑    โครงการ 
 
 

- ประชาชนรู้จักความส าคัญของปุา 

๓. ด้านแหล่งน ้า ๑. โครงการขุดลอกคลอง 
   อีสานเขียว ม.๑ 
๒. โครงการขุดลอกหนองนิล 
๓. โครงการขุดลอกหนองน ้า 
   สาธารณะ ม.๒ 
๔. โครงการขุดบ่อบาดาล ม.๕ 
๕. โครงการขุกลอกหนองสาก 
   มอง ม.๔ 

จ านวน  ๑โครงการ 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
จ านวน ๑ โครงการ 

 
จ านวน ๑ โครงการ 
จ านวน ๑ โครงการ 

 

- มีน ้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
 
- มีน ้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
- มีน ้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
 
- มีน ้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
 - มีน ้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง 
 



 

 

๖. โครงการซ่อมแซมคันก้ัน
ห้วยวังไผ่ ม.๖,๘ 

จ านวน ๒ โครงการ - ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้
เส้นทางสัญจร 

 

-๒๓- 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
๑. โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 
จ านวน ๑๐ โครงการ 

 

 
ประชาชนในต าบลสามารถประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 
 
๑. โรงการอาหารกลางวัน 
เด็ก ศพด.ในเขต อบต.ดง
กลางและโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ดง
กลาง 
๒. โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ  
อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล และกีฬา

 
 

จ านวน ๕ แห่ง 
 
 
 
 

จ านวน  ๕ แห่ง 
 
 
 

จ านวน ๔ โครงการ 
 

 
 
- เด็กได้รับประทานอาหารครบทั้ง  
๕ หมู่ 
 
 
 
- เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 
 
- เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และ 
ห่างไกลยาเสพติด 



 

 

เครือข่าย 
๔. โครงการซ่อมแซมไฟฟูา 
    มุมมืดภายในต าบล 
 
๕. โครงการซ่อมแซมฝาปิด
ร่องระบายน ้า  
๖. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
๗. จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
๘.โครงการวันผู้สูงอายุและ
ครอบครัวแห่งชาติ 

 
จ านวน  ๑๐  โครงการ 

 
 

จ านวน  ๑๐  โครงการ 
 
 
 จ านวน  ๑  โครงการ 
 
  จ านวน  ๑  โครงการ 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 
- ประชาชนได้รับความสะดวก  
   และปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
- เพ่ือปูองกันอุบัติเหตุให้กับ 
ประชาชน 
- มีอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย 
- ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชน 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญก าลังใจที่ดี 
ขึ้น 

-๒๔- 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 



 

 

 ๙. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ศพด. 
๑๐. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
ให้กับ ศพด. 
๑๑. โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
๑๒. โครงการจัดรถรับ-ส่ง
เด็ก ศพด. 
๑๓. โครงการปัจฉิมบัณฑิต
น้อย 
๑๔. โครงการรณรงค์
ปูองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
๑๕.เบี้ยยังชีพผู้พิการและ
ประชาชนในพื้นท่ี อบต. 
๑๖.ซ่อมแซมสะพานข้าม
ห้วย ม.๒ 
๑๗.สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ทางธรรมชาติ 
๑๘.ซ่อมแซมรถบรรทุก
ขยะ 
๑๙. ปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ 
๒๐.วางท่อระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

จ านวน ๑โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

 
จ านวน ๑โครงการ 

 
จ านวน  ๑โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน    ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 
จ านวน  ๑  โครงการ 

-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ส าหรับ 
นักเรียนครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัย 
ในการเรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและก าลังใจที่จะ 
ศึกษาต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความ 
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี 
ขึ้น 
-ผู้ใช้เส้นทางสัญจรสะดวก 
ปลอดภัย 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลือ 
ตรงกับความต้องการ 
-เพ่ือบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้มีที่ส าหรับทิ้งขยะ 
- บรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชน 

 
-๒๕- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม 

 
 
๑.จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ    
   หมู่ที่ ๑-๑๐ 
๒.โครงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๓. โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระพรหม 
๔. โครงการเข้าค่าย 
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 
๕. อุดหนุนหน่วยกาชาด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
๖. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียนและครู
ผู้ดูแลเด็ก 
๗. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๘. โครงการบัณฑิตน้อย 
 
 
 
๙. ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ และวันแม่
แห่งชาติ  
๑๐.ท าปูายเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๗ พรรษา 

 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
(๑๐ หมู่บ้าน) 

จ านวน  ๑๑   โครงการ 
 
 

จ านวน ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑โครงการ 
 

จ านวน๑โครงการ 
 

 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน ๑  โครงการ 

 
 
-ราษฎรในต าบลรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
-ราษฎรในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าอ าเภอ 
-กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาด
เครือข่ายได้รับความรู้จากการ 
เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฝึกจริง 
- หน่วยกาชาดมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการที่ดียิ่งข้ึน 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับครูผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นขวัญก าลังใจให้กับเด็ก
ก่อนวัยเรียนในการเตรียม
ความพร้อมในการจะศึกษาเล่า
เรียนต่อไป 
- เพ่ือระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 
-ให้ประชาชนระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ



 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

-๒๖- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสุข 

 
๑. โครงการอุดหนุนการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน 
๒. โครงการรณรงค์ปูองกัน
ไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่นยุงลาย 
 
๕. รณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน 

 
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
   จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-น าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ลูกน ้ายุงลายในต าบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

 
๑.ท าปูายประชาสัมพันธ์ 
 
๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
อบต. 
๓. จัดซื้อวัสดุส านักงาน/
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
๖. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 
๗. ค่าบ ารุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 
จ านวน  ๖ โครงการ 

 
จ านวน  ๑โครงการ 

 
   จ านวน  ๖  รายการ 

 
 
 
 

จ านวน  ๑  รายการ 
 

 
จ านวน   ๔ โครงการ 

 
จ านวน  ๑   โครงการ 

 
-ราษฎรในต าบลได้รับรู้
ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ 
-ท าให้ที่ท างานมีความน่าอยู่
และสะดวกในการปฎิบัติงาน 
-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบริการ
ประชาชนในต าบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์ส าหรับ
การท างานที่พร้อมท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 

-๒๗- 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

 
 
 
๘.โครงการทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
 
 
 
 
 
๙. โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาท้องที่ท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

 
 
 

จ านวน  ๒โครงการ 
 
 
 
 
 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 
 
 
-ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม. 
กลุ่มเยาวชน  และกลุ่ม 
อปพร. น าความรู้ที่ได้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานใน
องค์กร 
-ผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานส่วนต าบลมี
ความสัมพันธ์ในองค์กร
และระหว่างองค์กรที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน 

 
 

-๒๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  การน าแผนด าเนนิการไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๘) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๒๖ ๑๗ 

๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๗ ๑ 

๓. การพัฒนาด้านแหล่งน ้า ๓๓ ๗ 

๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๑ ๑๐ 
๕. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๖๒ ๕๑ 

๖. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๒๖ ๒๑ 
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๑ ๑๕ 

๘. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๐ ๒๑ 

รวม ๓๔๖ ๑๔๔ 
 
 

สรุป โดยภาพรวมของการน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการทั้งหมด      
          จ านวน  ๓๔๖  โครงการ และได้ด าเนินการทั้งหมดตามแผนด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๑ % 

 
 

-๒๙- 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๒ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ 

 ๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๑๒๖ โครงการ 
 ด าเนินการไป  ๑๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ 
 ๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๑๗ โครงการ 
ด าเนินการไป  ๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ 
 ๓. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน ้า วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๓  โครงการ  
 ด าเนินการไป  ๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑ .๒๑ 
 ๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๑ โครงการ 
             ด าเนนิการไป ๑๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๒๕ 
 ๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๖๒  โครงการ 
    ด าเนินการไป  ๕๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒ .๒๕ 
 ๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๖ โครงการ 
ด าเนินการไป ๒๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๗๗ 
 ๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๑ โครงการ 
  ด าเนินการไป  ๑๕  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑ .๔๒ 
๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๓๐ โครงการ 
ด าเนินการไป ๒๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 



 

 

         สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจ าปทีีผ่่านมา  จะเหน็ไดว้่าแผนพัฒนาโครงการท่ีก าหนดไว้แก้ไขปญัหาตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้ตามที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะ
ได้จัดท าแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 

-๓๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒.๓ การประเมินการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้สรุปการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่ง  จ านวน  ๒๐๐  ชุด  
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จ านวน  ๑๘๐  ชุด  
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ชาย     จ านวน  ๘๐  คน  
  หญิง     จ านวน  ๑๐๐  คน  
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม  
  อายุต ่ากว่า  ๒๐   ปี   จ านวน  ๖  คน  
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๖  คน  



 

 

  อายุ     ๓๑ – ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๓  คน  
  อายุ     ๔๑ – ๕๐   ปี   จ านวน           ๔๒               คน  
  อายุ ๕๑ – ๖๐   ปี   จ านวน  ๕๑  คน  
  อายุมากกว่า   ๖๐   ปี   จ านวน  ๑๒  คน  
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ประถมศึกษา    จ านวน  ๘๘  คน  
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๖๐  คน  
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๑๗  คน  
  ปริญญาตรี    จ านวน  ๑๕  คน  
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  -  คน  
  อ่ืน ๆ     จ านวน   -  คน  
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  รับราชการ    จ านวน  ๕  คน  
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน  ๖  คน  
  ค้าขาย/กิจการส่วนตัว   จ านวน  ๓  คน  
  รับจ้าง     จ านวน  ๒๐  คน  
  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน  ๘  คน  
  เกษตรกร    จ านวน  ๑๔๖  คน  
  อ่ืน ๆ     จ านวน    -  คน  

-๓๑- 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
(คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก ๑๐) พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 



 

 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

๒๘.๗๒ ๖๓.๓๐ ๗.๙๘ 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๖๐ ๖๖.๔๙ ๖.๙๑ 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/   
    กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๒๕.๐๐ ๖๗.๐๒ ๗.๙๘ 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๖๘ ๖๒.๗๗ ๑๗.๕๕ 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๗.๕๕ ๗๓.๙๔ ๘.๕๑ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๙.๖๘ ๗๐.๗๔ ๙.๕๗ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 

๑๘.๖๒ ๖๕.๔๓ ๑๕.๙๖ 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๗๒.๘๗ ๖.๙๑ 

ภาพรวม ๒๕.๘๖ ๖๗.๕๕ ๗.๔๐ 
 
 
 

-๓๒- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

- การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงกลาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 

   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  -พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  ส านักงานมีไม่เพียงพอมีผลท าให้ผล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 

๒. ระบบข้อมูล 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมูล 
 - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 

๓. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ อัตราก าลัง ( พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง) 
 - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

  - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง  

๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต ่า ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน ้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ท าลายปุา 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และปุาชุมชน  - ขาดจิตส านักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-๓๓- 
 



 

 

 
 
 
 

โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
              ถ่ายโอน 

    - อ านาจหน้าที่ซ ้าซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถิ่น 
 

 
-๓๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
๑.โครงการก่อสร้างศาลา    
เอนกประสงค์บ้านกุดแคนหมู่ที่๒ 
๒. โครงการก่อสร้างอาคารห้อง 
ประชุม อบต.ดงกลาง 
๓.โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต ่า 
ภายใน อบต.ดงกลาง 
๔. โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง  
จ านวน ๖๐ จุด 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต ่า 
ภายในต าบลดงกลาง  
จ านวน  ๔๖ ต้น 

 
จ านวน  ๑โครงการ 

 
จ านวน   ๑โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๕  โครงการ 

 
จ านวน  ๕  โครงการ 

 
-เพ่ือเพ่ือมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 
-เพ่ือให้มีสถานที่จัดประชุมสภาฯ 
 
-เพ่ือให้มีกระแสไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอในส านักงาน 
- มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- เพ่ือให้มีกระแสไฟฟูาใช้อย่าง
เพียงพอ 

๒. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนมีเขียว 

จ านวน  ๑    โครงการ 
 

- ประชาชนรู้จักความส าคัญของ
ปุา 

๓. ด้านแหล่งน ้า - - - 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
๑. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 

 
จ านวน ๑๐ โครงการ 

 

 
- ประชาชนในต าบลสามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 



 

 

 

-๓๕- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 
 
๑. โรงการอาหารกลางวัน เด็ก 
ศพด.ในเขต อบต.ดงกลางและ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล  
๔. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
๕.จัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปี 
 
๗. โครงการวันผู้สูงอายุและ
ครอบครัวแห่งชาติ 

 
 

จ านวน ๕ แห่ง 
 
 
 

จ านวน  ๕  แห่ง 
 

 
จ านวน  ๑   โครงการ 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

   จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 
 
- เด็กได้รับประทานอาหารครบ 
ทั้ง ๕ หมู่ 
 
 
- เด็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 
- เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 
- เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
พัฒนาต าบล 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญก าลังใจที่ดี
ขึ้น 



 

 

 
๘. โครงการฝึกอบรมสภา
เยาวชนต าบลนอกสถานที่ 
๙. โครงการศึกษาดูงานของ 
ประชาชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
๑๐. โครงการจัดซื้อเสาวิทยุ
พร้อมติดตั้ง 
๑๑.โครงการฝึกอบรม อปพร. 
 
๑๒. โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 
 
- เพ่ิมความรัก ความสามัคคี ในหมู่
เยาวชนภายในต าบล 
- ประชาชนน าความรู้ที่ได้มา
ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้กับ
ครอบครัว 
 
- เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันเวลา 
- เพ่ือให้มีความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง่าน 
- เพ่ือปูองกันปัญญายาเสพติด
ภายในชุมชน 

 
-๓๖- 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 



 

 

 ๑๓. โครงการสมทบส่วนทุน
สวัสดิการชุมชน 
๑๔. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน ศพด. 
๑๕. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๖. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๗. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๘. โครงการปัจฉิมบัณฑิต
น้อย(เผยแพร่สถานศึกษา) 
๑๙. โครงการรณรงค์ปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
๒๐.เบี้ยยังชีพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุประชาชนในพื้นท่ี 
อบต. 
๒๑สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 
๒๒.ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
 
๒๓. ปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ 
๒๔.วางท่อระบายน ้าภายใน
หมู่บ้านม.๕ 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

จ านวน  ๑โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑โครงการ 
 

 
จ านวน  ๒โครงการ 

   จ านวน  ๑  โครงการ 
จ านวน    ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 
จ านวน  ๑  โครงการ 

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในต าบล 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ส าหรับ
นักเรียนครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัยใน
การเรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและก าลังใจที่จะ
ศึกษาต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 
 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลือ
ตรงกับความต้องการ 
- เพ่ือบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้มีที่ส าหรับทิ้งขยะ 
- บรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน 

 
-๓๗- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
๑.จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับ    
   หมู่ที่ ๑-๑๐ 
๒.โครงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๓. โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระพรหม 
๔. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียนและครู
ผู้ดูแลเด็ก 
๕. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๖. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก 
๗.ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติวัน
พ่อแห่งชาติ และวันแม่
แห่งชาติ 
 
๘. ท าปูายเฉลิมพระเกียรติ 
๘๗ พรรษา 
 
 

 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
(๑๐ หมู่บ้าน) 

จ านวน  ๙   โครงการ 
 
 

จ านวน ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

 
 
 

จ านวน ๑  โครงการ 

 
 
-ราษฎรในต าบลรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
-ราษฎรในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าอ าเภอ 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับครูผู้ดูแลเด็ก 
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ
ผู้ดูแลเด็ก 
 
- เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จประ
เจ้าอยู่หัวฯ 
- เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จประ
เจ้าอยู่หัวฯ 

 
-๓๘- 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสุข 

 
๑. โครงการอุดหนุนการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน 
๒. โครงการรณรงค์
ปูองกันไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่น
ยุงลาย 
๕. รณรงค์ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน 

 
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
   จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-น าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ลูกน ้ายุงลายในต าบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 



 

 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

 
๑.จัดซื้อวัสดุส านักงาน/
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๒. ๓. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 
๖. ค่าบ ารุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
๗. จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร 
๘.โครงการทัศนะศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 
 

 
   จ านวน  ๖  รายการ 

(จ านวน ๑๖ ครั้ง) 
 
 
 

จ านวน   ๑๐รายการ 
 
 

จ านวน  ๑๐รายการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบริการ
ประชาชนในต าบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์ส าหรับ
การท างานที่พร้อมท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 
- เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ 
-ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ 
พนักงานส่วนต าบล 
เจ้าหน้าที่ น าความรู้ที่ได้มาใช้
ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-๓๙- 
 
 
 
                  การน าแผนด าเนนิการไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปี ๒๕๕๙) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๓ ๑๓ 

๒.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๘ ๑ 
๓.การพัฒนาด้านแหล่งน ้า ๑๙ - 

๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๒ ๑๐ 



 

 

๕.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๖๑ ๓๖ 
๖.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ ๑๗ 

๗.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๑ ๑๕ 

๘.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๐ ๓๐ 
รวม ๒๑๑ ๑๒๒ 

 
สรุป โดยภาพรวมของการน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล  
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการทั้งหมด      
          จ านวน  ๑๒๒  โครงการ และได้ด าเนินการทั้งหมดตามแผนด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๑% 

 
 

-๔๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒.ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ 



 

 

 ๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๑๓ โครงการ 
 ด าเนินการไป  ๑๓ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
 ๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๑๘ 
             โครงการ   ด าเนินการไป  ๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ 
 ๓. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน ้า วางแผนงาน/โครงการไว้  ๑๙  โครงการ  
    ด าเนินการไป  ..-...  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ...-...  
 ๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๒ โครงการ 
             ด าเนนิการไป ๑๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๒๕ 
 ๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๖๑  โครงการ 
    ด าเนินการไป  ๓๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๐๑  
 ๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๑๗  โครงการ 
ด าเนินการไป ๑๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๑ โครงการ 
    ด าเนินการไป  ๑๕  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑ .๔๒ 
๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๓๐ โครงการ 
ด าเนินการไป ๓๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 

         สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจ าปทีีผ่่านมา  จะเหน็ไดว้่าแผนพัฒนาโครงการท่ีก าหนดไว้แก้ไขปญัหาตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้ตามที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะ
ได้จัดท าแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 
 
 

-๔๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
๒.๓ การประเมินการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้สรุปการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดท่ีส่ง  จ านวน  ๒๐๐  ชุด  
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จ านวน  ๑๘๐  ชุด  
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ชาย     จ านวน   ๘๐  คน  
  หญิง     จ านวน  ๑๐๐  คน  
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม  
  อายุต ่ากว่า  ๒๐   ปี   จ านวน   ๖  คน  
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๖  คน  
  อายุ     ๓๑ – ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๓  คน  
  อายุ     ๔๑ – ๕๐   ปี   จ านวน            ๔๒                 คน  
  อายุ ๕๑ – ๖๐   ปี   จ านวน  ๕๑  คน  
  อายุมากกว่า   ๖๐   ปี   จ านวน  ๑๒  คน  
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ประถมศึกษา    จ านวน  ๘๘  คน  
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๖๐  คน  
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๑๗  คน  
  ปริญญาตรี    จ านวน  ๑๕  คน  
  สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน  -  คน  
  อ่ืน ๆ     จ านวน   -  คน  
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  รับราชการ    จ านวน    ๕  คน  
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จ านวน    ๖  คน  
  ค้าขาย/กิจการส่วนตัว   จ านวน    ๓  คน  
  รับจ้าง     จ านวน   ๒๐  คน  
  นักเรียน/นักศึกษา   จ านวน     ๘  คน  
  เกษตรกร    จ านวน  ๑๔๖  คน  



 

 

  อ่ืน ๆ     จ านวน    -  คน  
 

-๔๒- 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
         (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก ๑๐) พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

๒๘.๗๒ ๖๓.๓๐ ๗.๙๘ 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๖๐ ๖๖.๔๙ ๖.๙๑ 

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/   
    กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๒๕.๐๐ ๖๗.๐๒ ๗.๙๘ 

๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๖๘ ๖๒.๗๗ ๑๗.๕๕ 

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ๑๗.๕๕ ๗๓.๙๔ ๘.๕๑ 
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไข  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๙.๖๘ ๗๐.๗๔ ๙.๕๗ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 

๑๘.๖๒ ๖๕.๔๓ ๑๕.๙๖ 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนิน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๗๒.๘๗ ๖.๙๑ 

ภาพรวม ๒๕.๘๖ ๖๗.๕๕ ๗.๔๐ 
 

-๔๓- 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
- การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดงกลาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 
   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  -พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  ส านักงานมีไม่เพียงพอมีผลท าให้ผล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ระบบข้อมูล 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมูล 
 - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 



 

 

๓. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ อัตราก าลัง ( พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง) 
 - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

  - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง  

๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต ่า ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน ้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ท าลายปุา 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และปุาชุมชน  - ขาดจิตส านักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

-๔๔- 
 
 
 
 
 

โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
              ถ่ายโอน 

    - อ านาจหน้าที่ซ ้าซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถิ่น 
 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๐(ยังไม่สรุปผลได้) 



 

 

 
 

-๔๕- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การ

ส่วนที่  ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

อยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีี 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการ
เจริญเติบโตและความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และ
ความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก 
๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ต้องมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยภายใต้
สภาวะแวดล้อมประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศสามารถปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง และใช้ศักยภาพโอกาสได้เต็มตาม
ก าลังความสามารถท่ีพร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคตจะต้องมี
ศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความ
เป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่ง
คั่งด้วยความอยู่ดีมีสุข มีความเอื้ออาทรในครอบครัว และเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศ

ไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคมในหลายมิติรายได้มีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม โอกาสในการ
เข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกันและขาดความ
เป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด



 

 

ความแตกแยกในสังคม ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยน
จากสังคมที่มีความเหลื่อมล ้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการ
เจริญเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ ท าให้มีการบุกรุกท าลายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพ
ของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน ้า ทางอากาศ ขยะและของเมียอันตราย ขณะที่
ขีดความสามารถและเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในรูปของการบังคับควบคุม และการให้สิ่งจูงใจ ยังไม่สามารถท่ีจะ
ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณของเมียลง ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง สร้างความเมียหายทั้งต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้น
จากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน สภาวะดังกล่าวน าไปสู่การ
แย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนและระหว่างประชาชนที่รุนแรงมากข้ึน ดังนั้น ประเทศจึงต้องเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน ้าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ปรับตัวไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคท่ีปล่อยคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยพัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งเปูาหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ของพ้ืนที่ (๑๒๘ ล้านไร่) 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความ
คุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
 

-๔๗- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
ยุทธศาสตร์ที่๓ ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่๔ ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้า 
ยุทธศาสตร์ที่๕ ด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ในพ้ืนที่ต้นน ้า 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่๓ ด้านการเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
 

-๔๘- 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสิ้นค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ  
อาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่๓ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่๔ ด้านการสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ค้านการรักษาความม่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร์ที่๑ ด้านการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่๓ด้านการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่๔ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น  และสภาพปัญหาของท้องถิ่นตลอดจนผลของการวิเคราะห์
ศักยภาพ และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยการ
สังเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ไว้ดังนี้ 
               “ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาต าบล สร้างเสริมชุมชน สู่สังคมอาเซียน” 
 
ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(Mission) ในการพัฒนาต าบล 

 วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายปลายทางของท้องถิ่น ภารกิจหลักของการพัฒนาก็เป็นเสมือนเส้นทางที่
ถูกต้องชัดเจนที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ 



 

 

ภารกิจหลัก หมายความถึง ลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวกับลักษณะของการบริหารและการ
จัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องน าเสนอปณิธานหรือปรัชชา ในการด าเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งเป็นขอบเขตของบทบาทอ านาจหน้าที่หลักเพ่ือมุ่งเน้นเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้   

๑. จัดให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. จัดให้มีน ้าอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

-๔๙- 
 
 
 
 
 
 

 
    ๔.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    ๖.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
    ๗.  ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    ๘.  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๙.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ  เกษตรอินทรีย์ 
  ๑๐. ส่งเสริมการศึกษา  ทุกระดับ 

๓. จุดม่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 
 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากการที่จ าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้แล้วยัง
ต้องค านึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการรักษาและการเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น ในลักษณะที่จะ
เป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นให้สืบเนื่องไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเมียหายในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางไว้ ดังนี้ 
๑.  เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 

๒.  เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าอุปโภค  บริโภค  และน ้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพและยกระดับรายได้  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 



 

 

๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการท านุบ ารุงศาสนา 
๖.  เพ่ือให้การจัดเก็บขยะ  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ 
๗. ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๘. มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 

  ๙. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
๑๐. ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็น ท าเป็น มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และรู้จักรักความสามัคคีเป็นชุมชน  
เข้มแข็ง 
๑๑. ประชาชนในท้องถิ่นรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในการ  
ด าเนินการชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
๑๒. ข้าวหอมมะลิของจังหวัดได้รับการสนับสนุนให้เป็นสินค้าส่งออกท่ีมีชื่อเมียง  สามารถสร้างรายได้ 
ให้กับราษฎรและท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก 

-๕๐- 

 

 

 

 

 

 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๘ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ก่อสร้าง  ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต,ทางเท้าและสะพาน 
๑.๒ก่อสร้าง, ปรับปรุง,บ ารุงรักษา,ถนน,ท่อระบายน ้าและการวางท่อระบายน ้าภายในหมู่บ้าน 

๑.๓ก่อสร้าง,ปรับปรุง, บ ารุงรักษา,ถนน,ท่อระบายน ้า ถนนเพื่อการเกษตร 



 

 

๑.๔ปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาแรงต ่าเพ่ือการเกษตรและไฟฟูาสาธารณะชุมชนและขยายเขตบริการไฟฟูา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑จัดโครงการปูองกันการตัดไม้ท าลายปุา,บ าบัดและจัดการขยะ 
 ๒.๒การปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
 ๒.๓ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๒.๔งานแก้ไขดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

๒.๕งานแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาด้านแหล่งน ้า 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ก่อสร้าง   ปรับปรุง  ถังเก็บน ้าฝนจัดหาภาชนะเก็บน ้าฝน 
 ๓.๒ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาระบบประปาขยายเขตประปา 
 ๓.๓ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม ขุดเจาะ  พัฒนาระบบบ่อบาดาล 
 ๓.๔ก่อสร้าง  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  พัฒนาฝายน ้าล้น 
 ๓.๕ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ขุดสระน ้า  หนองน ้า ขุดสระน ้า คลอง ขุดลอกล าห้วย  และบ่อน ้าตื้น 
 

-๕๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

           ๔.๑ ส่งเสริมเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพ 
           ๔.๒ ส่งเสริมการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
           ๔.๓ ส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว 
           ๔.๔ งานส่งเสริมการเกษตร 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
            ๕.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถมที่  อาคาร  ห้องน ้า  เมรุ 
            ๕.๒ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
            ๕.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            ๕.๔ จัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
            ๕.๕ งานต ารวจอาสา 
            ๕.๖ งานสังคมสงเคราะห์ 
            ๕.๗ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

๖.๑  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
๖.๒  สนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมประจ าต าบล 
๖.๓  ส่งเสริมศาสนา  ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

            ๗.๑ โครงการควบคุมและปูองกันโรค 
            ๗.๒ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๘.๑ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๘.๒ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร  
  ๘.๓ การพัฒนาการบริหารการจัดการส านักงาน  

-๕๒- 
 
 
 
 
 
 

๕. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 นโยบายการพัฒนาทั่วไป 



 

 

 เป็นภาระงานที่จะต้องด าเนินการตามกรอบการพัฒนา และตามอ านาจหน้าที่ในการในการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม แบ่งออกเป็น ๕ด้าน 
ดังนี้ 

๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑ .๑ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน สะพาน เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การขนส่งทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูการ 
 ๑ .๒จัดให้มีทางระบายน ้าและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้มีความพร้อมและสามารถใช้
การได้ 
 ๑ .๓จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 ๑ .๔ปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาแรงต ่าเพ่ือการเกษตรและไฟฟูาสาธารณะชุมชนและขยายเขตบริการไฟฟูา 
 ๑ .๕มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ และองค์กรภาครัฐ เพ่ือรับ
การสนับในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือพัฒนารายได้ของครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง และ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับรากฐานให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนนอกจากอาชีพหลัก 
 ๒ .๒งเสริมพัฒนาระบบผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ การพัฒนาผลผลิต
ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒ .๓ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
และฟ้ืนฟูสภาพของดินและน ้า เพื่อลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 
 ๒ .๔ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพ่ือให้บริการข้อมูลความรู้และเทคนิคใหม่ 
ๆ ด้านการเกษตร เป็นการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
 ๒ .๕ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า เพื่อพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒ .๖ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงาน และจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจ าต าบล  
 

-๕๓- 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

๓.  นโยบายการพัฒนาสังคม 
           ๓.๑ด้านการศึกษา 
 ๓.๑.๑ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยและสร้าง
เสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ๓ .๑.๒สนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับการฝึกอบรม และได้ศึกษาต่อ เพื่อเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร และเพ่ิมขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓ .๑.๓ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้งด้าน
ร่างการ อารมณ์และจิตใจ โดยการก าหนดและควบคุมคุณภาพทางด้านอาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการ ปรับปรุง
ศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเครื่องเล่นภาคสนาม 
 ๓ .๑.๔ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนในเขตต าบลดงกลาง ในด้านวิชาการ 
การศึกษา เพื่อเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวันและเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 ๓ .๑.๕ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและผู้ที่สนใจ 
๓.๒การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓ .๒.๑สนับสนุนงานประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดถึงชนรุ่นหลัง เช่นงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 ๓ .๒.๒จัดให้มีการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงานของต าบล
ดงกลาง 

๓.๓  การสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๓.๑ส่งเสริมงานสงเคราะห์ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับค น

ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓ .๓.๒สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ     
         และผูด้อ้ยโอกาส อสม.ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

-๕๔- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๔การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๓.๔.๑สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมและปูองกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ 
และสามารถปูองกันตนเองได้ 
๓.๔.๒ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และคนชรา และให้ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า 
  ๓ .๔.๓ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) ให้มีความพร้อมและมี
ศักยภาพ ในการจัดงานการบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 

๓.๕การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  ๓ .๕.๑สนับสนุนอบรมอาสามสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปูองกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณะภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 ๓ .๕.๒สนับสนุนกิจกรรมการ รณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคมและ
ยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
  ๓ .๕.๓ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

๓.๖การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๓ .๖.๑สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ต ารวจ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และสถาบัน
ครอบครัว  เพ่ือลดปัญหายาเสพติด และให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมได้  
 ๓ .๖.๒ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการลดปัญหา
สังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและท้องถิ่น 
 ๓ .๖.๓สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ 



 

 

 
-๕๕- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๗การกีฬาและนันทนาการ 
 ๓.๗.๑จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง เป็นศูนย์กลางการออกก าลังกายและ
นันทนาการประจ าต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ ที่เหมาะสมในการออกก าลังกาย 
 ๓ .๗.๒ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีมีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเมียงให้กับต าบลในอนาคต 
 ๓ .๗.๓สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ และจังหวัด เพื่อ
สร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน 
๓.๗.๔ส่งเสริมให้ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน เพื่อสร้างเสริมทักษะและให้ความรู้ในเรื่องการ
เล่นกีฬาอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชน 
 ๓ .๗.๕  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ  การพักผ่อยหย่อนใจและออกก าลัง
กายแก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 

๔. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๔.๑ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุา เพ่ือการใช้ประโยชน์จากปุาไม้อย่าง
ยั่งยืน และเพ่ือสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๔ .๒ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเชิงอนุรักษ์เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ สร้างจิตส านึกและ
สร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ๔ .๓ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาบุคลากรศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีงานท าและมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
๔.๔ส่งเสริมให้มีศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จัก 



 

 

๕. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
๕.๑การส่งเสริมการเมือง 

 ๕.๑.๑ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๕ .๑.๒ส่งเสริมและสนับสนุนการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลดง
กลาง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนโดยทั่วไป 
 ๕ .๑.๓จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารปีประจ าต าบลและหมู่บ้าน หอกระจายเมียง แผ่นปูายประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการทุกหมู่บ้าน 

-๕๖- 

 

 

 

 

๕.๒การบริหาร 
   ๕ .๒.๑บริหารองค์กรและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักธรรมมาภิบาล ( GOOD DOVERNANCE) โดย
การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักความคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้ 
 ๕ .๒.๒ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม 
 ๕ .๒.๓สร้างความร่วมมือและสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และการแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ 
 ๕ .๒.๔พัฒนาและฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้แก่ประชาชน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และน ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการท างานได้ดี 

 
 

-๕๗- 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strenght = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 



 

 

๑) มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ครอบคลุม  
และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
๒) มีสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอ 
๓) ประชาชนให้ความส าคัญในการคงไว้ซึ่งประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
๔) มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
๕) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๖) มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
๗) มีสินค้า OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 
๘) มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมาก 
๙) มีการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
๑๐) มี อบต.เป็นศูนย์กลางการบริหาร และสนับสนุน
กิจกรรม 
๑๑) หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๑๒) มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บ
รายได้ และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกจ านวน
หนึ่ง 
๑๓) มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ครอบคลุมอ านาจ
หน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือรับถ่ายโอน 
๑๔) มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
๑๕) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

๑) งบประมาณท่ีใช้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบมาก จึงต้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
๒) น ้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี  ส่งผลให้
ผลผลิตไม่ได้ตามท่ีตั้งเปูาไว้ 
๓) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วม 
๔) เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
๕) บุคลากรในต าแหน่งที่ว่างยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง 
๖) สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและบริหารประชาชน 
๗) ประชาชนยากจน มีหนี้สิน 
๘) ขาดการพัฒนาอาชีพ 
๙) การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก 
๑๐) มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๑) การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
๑๒) ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-๕๘- 



 

 

 
 
 

-๕๙- 
 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 

๑) ได้รับความสนใจให้เป็นพ้ืนที่น าร่องจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ  เข้ามา
ศึกษาวิจัยในหลายด้าน 
๒) กลุ่มองค์กรในพื้นที่มีศักยภาพในการด าเนินงาน
ที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้านแหล่ง
งบประมาณและการเรียนรู้ 
๓) การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  
ตามนโยบายของรัฐบาล 
๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
ให้ความส าคัญและสร้างกระบวนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) มีการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก 
๖) มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นท่ี ตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียน 
ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอก
ระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
๗) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๑ แห่ง ให้
การดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง 
๘) มีวัด ซึ่งสามารถเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนในต าบล 
๙) มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
๑๐) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพใน
การท างานมากขึ้น 

๑) มีการระบาดของโรคติดต่อบ่อยครั้ง เช่น ไข้เลือดออก 
๒) การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
คล่องตัว  เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อระเบียบและกฎหมาย
ต่างๆ 
๓) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่
เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
๔) ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
๕) งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
๖) ไม่มีแหล่งกักเก็บน ้าทางการเกษตร 
๗) ถนนลาดยางไม่ทั่วถึง 
๘) ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 
๙) อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยัง
ไม่มีความชัดเจน 
๑๐) น ้ามันมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๑๑) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยู่ทุกฤดูกาล 
๑๒) ความไม่ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๓) ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพิ่มขึ้น 
แต่ไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณมารองรับเท่าที่ควร 
๑๔) สภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๕) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงยังไม่ได้เตรียมตัวเพ่ือรองรับ 



 

 

๓.๒การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๖๐- 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑. ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

๑) ต าบลดงกลางเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้าง  ถนน
ส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน  ผิวจราจรช ารุด  บางส่วน
เป็นถนนลูกรังและถนนดิน 

๑) ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
เป็นถนนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
รับผิดชอบและได้รับถ่านโอนภารกิจจาก
หน่วยงานอื่น 

๑) ถนนได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะสายหลักท่ีเป็น
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 ๒) ขาดแคลนแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  
และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 

๒) ล าห้วยสาธารณะ  แหล่งน ้าสาธารณะ ๒) น ้ามีเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภคและการ
เกษตรกรรม  พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน ้าอ่ืน 

 ๓) การขยายเขตไฟฟูาและการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในต าบล 

๓) ขยายเขตไฟฟูาทุกครัวเรือน และไฟฟูา
สาธารณะทุกหมู่บ้าน 

๓) ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน และไฟฟูา
ส่องสว่างมีทุกบริเวณแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 

 ๔) โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

๔) โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน ๔) ตู้โทรศัพท์สาธารณะเพ่ือบริการประชาชนมี
ทุกหมู่บ้าน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง(การพัฒนาคน
และสังคม 

๑) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ๑)ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ๑) ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ  ก่อให้เกิด
รายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

(งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) ๒) กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ต าบลไม่มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒) กลุ่มอาชีพภายในต าบลดงกลาง ๒) การรวมกลุ่มอาชีพสามารถสร้างอาชีพที่มี 
ความเข้มแข็ง  ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมใน 
ชุมชน 

 ๓) มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 
ต าบลดงกลางบ่อยครั้ง 

๓) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 

๓) การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง 

 ๔) ผู้ปุวยเอดส์ไม่กล้าแสดงตนท าให้การจัดการ 
สงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 

๔) ผู้ปุวยเอดส์ ๔) การเพ่ิมข้ึนของผู้ปุวยเอดส์มีอัตราที่ลดลง 

๓. ปัญหาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน 
ท้องถิ่น 
๒) ต าบลดงกลางเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัย 
สาธารณะทุกปี เช่น ภัยแล้ง วาตภัย 

๑) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 
๒) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 

๑) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  เช่น   
การมีส่วนร่วมด้านการประชุมประชาคม 
๒) ภัยธรรมชาติได้รับการปูองกันและแก้ไข 
ปัญหาอย่างเร่งด่วน 



 

 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๔. ปัญหาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

๑) ต าบลดงกลางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นเอก 
รักษ์ ตายตัว 

๑) สถานที่ท่องเที่ยวในต าบล ๑) สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลมีการปรับปรุง  
ส่งเสริม และพัฒนา 

-๖๑- 
 
 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๕. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) คุณภาพดินไม่ดี   ไร่นามีสารพิษจาก 
สารเคมีตกค้าง   

๑) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 

๑) ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนัก ถึงปัญหาขยะ
และกากของเมีย 

๖. ปัญหาด้านศิลปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แลภูมิ  
   ปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการถ่ายทอด 

๑) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก   
    ครัวเรือน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดและอนุรักษ์ 

๗. ปัญหาด้านการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดีเพิ่มประสิทธิภาพ 
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการประชาคม 

๑) บุคลากรของ อบต.ดงกลาง ขาดการ       
    พัฒนาความรู้ 
๒) อบต.ดงกลางจัดเก็บรายได้ ได้น้อย 
๓) เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการ 
    ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 

๑) บุคลากรของ อบต.ดงกลาง 
๒) ประชาชนผู้มีรายได้ 
๓) บุคลากรของ อบต.ดงกลาง 

๑) บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน 
    ความรู้ความสามารถ 
๒) การจัดเก็บภาษีมีช่องทางเพ่ิมข้ึน เช่น จัดเก็บ
นอกสถานที่ 
๓) เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ 



 

 

 
 

-๖๒- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.แบบ ยท.๐๑ 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านการสร้างความ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ด้านการเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๗ : การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส ์
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๘ : การ

พัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๙ : การ
พัฒนาภาค 
เมือง และ
พ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๑๐ : ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๖ : การ

บริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ปูองกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๕ : การ

เสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
: การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ :การ
สร้างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อม
ล ้าในสังคม 
 

ยุทธศาสตร์
ที่ ๔ : การ
เติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
เพ่ือการ
พัฒนาอย่าง

ยุทธศาสตร์
ที่ ๓ : การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๒ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๓- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-๖๓- 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่๑ 
 ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่๒ 
 ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
ด้านการเพ่ิมศักยภาพ
การท่องเที่ยวอย่างครบ
วงจร 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 ค้านการรักษาความ
ม่นคงภายในและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
ด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่๒ 
 ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว การ
บริการ การค้า การ

ยุทธศาสตร์ที่๑ 
 ด้านการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิต
ข้าวหอมมะลิและ
สิ้นค้าเกษตรสู่

ยุทธศาสตร์ที่๔ 
 ด้านการสร้างความ
สมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๔- 
 

-๖๔- 
 

ยุทธศาสตร์ที่๒  
ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
ด้านการพัฒนาที่
สมดุลและยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่๔ 
ด้านการเสริมสร้าง
สมรรถนะประชาชน
และพลังทางสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่๑  
ด้านการพัฒนาการ
เชื่อมโยงเครือข่าย
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที๒่ 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบต. 
ดงกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ที๑่ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน

แหล่งน ้า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
เหมาะสมตามวัย 

เป้าประสงค์ 
๑.เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตเป็นอยู่
ที่ดี มีอาชีพมีรายได ้
 
 

เป้าประสงค์ 
๑การจัดการศึกษา
และสนับสนุน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้มีอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง ได้มาตรฐาน

เป้าประสงค์ 
๑.เพ่ือพัฒนา ฟื้นฟู
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
โบราณสถาน    
ศาสนสถาน แหล่ง

เป้าประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
๑.มีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ให้มีอย่างท่ัวถึงและ
เพียงพอ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 
 
 
 
 
 
 

-๖๕- 
 
 

กลยุทธ์ 
๑สร้าง พัฒนา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณสถาน 
ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง  
ธรรมชาติต่าง ๆ 
และแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม ่
 

กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม และวิศวกรรม
จราจรทางบก ภายใน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น 
๒.  พัฒนาปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้มีอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
 

กลยุทธ์ 
๑ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
   ๒  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ  ประชาชน 
   ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
๔ส่งเสริมการออกก าลังกาย แข่งขัน
กีฬา และนันทนาการ 
   ๕  จัดให้มี และสนับสนุน สุสาน 
และฌาปนสถาน 
 

กลยุทธ์ 
๑ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒  พัฒนาการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
 ๓  พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 ๔  ปรับปรุง พัฒนาและจัด
ให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย
สะดวก      เอื้ออ านวยต่อ
การให้บริการประชาชน  
 

กลยุทธ์ 
๑การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐาน
และ สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 
๓พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด 
  ๔  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
 

กลยุทธ์ 
๑พัฒนา สนับสนุน 
และส่งเสริมอาชีพ 
การสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชน 
๒พัฒนาแหล่งน ้า 
และการ
ชลประทาน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-๖๖- 
 
 
 
 
 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬา อบต. ต้าน
ยาเสพติด 

โครงการจัด
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล  
 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 
อปพร. 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กและสิ่ง
อ านวย
สาธารณูปโภค 
 

โครงการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ 
ผู้ปุวยเอดส์ 
 

โครงการ
กิจกรรมวัน
เด็ก
แห่งชาติ 
 

โครงการขุด
สระน ้าเพื่อ
การเกษตร 

โครงการ
ฝึกอบรม 
พนักงาน , 
 ส.อบต.คณะ
บริหารอบต. 
ดงกลาง 
 

ผลผลิต/
โครงการ 



 

 

 
 
 
 

 
 
๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์(strategic map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ยท. ๐๒ 

“ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาต าบล ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน

ทรัพย่ากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านแหล่ง

น ้า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ 

๑.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
 

๑.มีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ให้มีอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอ 

๑.เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
การพัฒนา
เหมาะสมตามวัย 
มีคุณภาพ 
๒.เป็นสังคมที่
ปลอดภัย
สภาพแวดล้อมดี 
มีความมั่นคง 
และยั่งยืน 

๑.เพ่ือให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
เป็นอยู่ที่ดี มี
อาชีพมีรายได้ 
 
 

๑การจัดการศึกษา
และสนับสนุน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้มีอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒ส่งเสริม สืบสาน
จารีตประเพณีและ

๑.เพ่ือพัฒนา ฟื้นฟู
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
โบราณสถาน    
ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง         
ธรรมชาติต่าง ๆ 
และแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ 
 

เป้าประสงค์ 



 

 

 
 
   
 
 

-๖๗- 
 

-๖๗- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 ๒  พัฒนาการรับรู้ ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
 ๓  พัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
 ๔  ปรับปรุง พัฒนาและ
จัดให้มีเคร่ืองมือ  เครื่องใช้ 
และสถานที่ปฏิบัติงานให้
ทันสมัย  สะดวก      
เอื้ออ านวยต่อการ
ให้บริการประชาชน  
 

๑ส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
   ๒  สนับสนุนการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
ประชาชน 
   ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
          ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
๔ส่งเสริมการออกก าลังกาย แข่งขัน
กีฬา และนันทนาการ 
   ๕  จัดให้มี และสนับสนุน สุสาน 
และฌาปนสถาน 

 

๑พัฒนา 
สนับสนุน และ
ส่งเสริมอาชีพ 
การสร้างงาน 
สร้างรายได้
ให้กับประชาชน 
๒พัฒนาแหล่ง
น ้า และการ
ชลประทาน 
 

๑การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึง ได้
มาตรฐานและ  สอดคล้องตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
สืบไป 
๓พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทั้งจังหวัด 
  ๔  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
 

๑สร้าง พัฒนา ฟื้นฟู
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
โบราณสถาน ศาสน
สถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติต่าง ๆ และ
แหล่งท่องเที่ยวใหม ่
 

๑.  พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม และวิศวกรรม
จราจรทางบก ภายใน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น 
๒.  พัฒนาปรับปรุงและ
บ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้มอีย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
 

กลยุทธ์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๘- 
 
 
 

แบบ ยท.๐๓ 
๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค ์
 

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าวห

น้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

แผนงาน 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ภายใน 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว การ
บริการ การค้า และ
การลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาการ

เช่ือมโยง
เครือข่ายด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

มีสาธารณูป 
โภคและ
สาธารณูปการ
ให้มีอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

 

จ านวน
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น(ร้อย
ละ ๕ต่อปี) 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ด าเนิน
โครงการครบ

ทั้ง ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๑.  พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม และวิศวกรรม
จราจรทางบก ภายใน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น 
๒.  พัฒนา ปรับปรุง
และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้มีอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

๑ ก่อสร้างถนน 
๒. ก่อสร้างท่อระบายน ้า 
๓ ปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน ้า 
๔ก่อสร้างฝายน ้าล้น และ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
๕ก่อสร้างสะพานข้ามล า
ห้วย 
๖ไฟสัญญาณจราจรและ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
๗โครงการไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
๘ไฟฟูาแสงสว่างรอบ
หมู่บ้าน 
๙ถังประปาบาดาล 
๑๐ซ่อมแซมไฟฟูาแสง
สว่าง 

กองช่าง กองคลัง 

-๖๙- 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่๔ 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประกอบด้วย 
  
๑. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕))  
 ๓. รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
๔. การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงานสนับสนุน 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-บริการชุมชน
และสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง 
-กองช่าง 

-ส านักปลัด 
-ส านักปลัด 

๒. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชน
และสังคม 

-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
 
-กองช่าง 

-ส านักปลัด 
 

๓. การพัฒนาด้านแหล่ง
น ้า 

-บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง -ส านักปลัด 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

-บริการชุมชน
และสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-ส านักปลัด 
 
-กองช่าง 

-ส านักปลัด 

๕. การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

--บริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-ส านักปลัด 
-งานสวัสดิการ
สังคม 

-ส านักปลัด 

๖. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานการศึกษา  
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-กองการศึกษา -ส านักปลัด 

๗. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

-บริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานสาธารณสุข -ส านักปลัด -ส านักปลัด 



 

 

 
-๗๑- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

๘. การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

-บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป -ส านักปลัด, 
กองคลัง 

-ส่วนคลัง,กองช่าง,กอง
สวัสดิการสังคมฯ,กอง
การศึกษา 

 -ด้านการ
ด าเนินงานอื่น 

-งบกลาง -ส านักปลัด กองช่าง,กองคลัง,กอง
สวัสดิการสังคม ฯ,  
กองการศึกษา 



 

 

 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๒แผนงานการเกษตร 

 
 

 
๑๒ 

 
๓ 

 
 
 
๒๑,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๒ 

 
๓ 

 
 
 

๒๑,๗๕๐,๐๐๐ 
 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๑ 

 
๓ 

 
 

 
๑๗,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๑ 

 
๓ 

 
 

 
๑๗,๗๕๐,๐๐๐ 

 
๕,๐๐๐,๐๐๐ 

   
 

 
๔๖ 

 
๑๒ 

 
 
 

๗๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
รวม ๑๕ ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๒๖,๗๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๒,๗๕๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๒,๗๕๐,๐๐๐   ๕๘ ๙๙,๐๒๐,๐๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

๑๔ 
 

๕ 

 
 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๔ 

 
๕ 

 
 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๔ 

 
๕ 

 
 

 
๙๒๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๔ 

 
๕ 

 
 

 
๙๒๐,๐๐๐ 
 
๑,๙๘๐,๐๐๐ 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
๕๖ 

 
๒๐ 

 
 

 
๓,๖๘๐,๐๐๐ 

 
๗,๙๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๙ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๒,๙๐๐,๐๐๐   ๗๖ ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 
-๗๒- 



 

 

 
 

 
 

แบบ ผ.๐๗ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน ้า 
๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

 
 

๑๒ 

 
 
๑๑,๖๐๐,๐๐
๐  

 
 

๑๒ 

 
 
๑๑,๖๐๐,๐๐
๐ 

 
 

๑๒ 

 
 
๑๑,๖๐๐,๐๐

๐ 

 
 

๑๒ 

 
 
๑๑,๖๐๐,๐๐
๐ 

 
 

๔๘ 

 
 

 

 
 
๔๖,๔๐๐,๐๐๐   

รวม ๑๒ ๑๑,๖๐๐,๐๐
๐ 

๑๒ ๑๑,๖๐๐,๐๐
๐ 

๑๒ ๑๑,๖๐๐,๐๐
๐ 

๑๒ ๑๑,๖๐๐,๐๐
๐ 

๔๘  ๔๖,๔๐๐,๐๐๐  

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
๔.๒ แผนงานการเกษตร 

 
 
 

๑๙ 
๑๒ 

 
 
 
๒,๑๕๐,๐๐๐ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๙ 
๑๒ 

 
 
 
๒,๑๕๐,๐๐๐ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๙ 
๑๒ 

 
 
 

๒,๑๕๐,๐๐๐ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๑๙ 
๑๒ 

 
 
 
๒,๑๕๐,๐๐๐ 
๑,๓๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๗๖ 
๔๘ 

  
 
 

๘,๖๐๐,๐๐๐ 
 ๕,๒๐๐,๐๐๐ 



 

 

รวม ๓๑ ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๓๑ ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๓๑ ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๓๑ ๓,๔๕๐,๐๐๐ ๑๒๔  ๑๓,๘๐๐,๐๐๐ 
 

-๗๓- 
 
 
 
 
 

 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแบบ ผ.๐๗ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  
๑.๒แผนงานการศึกษา 
๑.๓ แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 

๓ 
๑๖ 
๓๓ 

 

 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๘,๒๐๐,๐๐๐ 
๔,๘๔๐,๐๐๐ 

 

 
 

๓ 
๑๖ 
๓๓ 

 

 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๘,๒๐๐,๐๐๐ 
๔,๘๔๐,๐๐๐ 

 

 
 

๓ 
๑๖ 
๓๓ 

 

 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๘,๒๐๐,๐๐๐ 
๔,๘๔๐,๐๐๐ 

 

 
 

๓ 
๑๖ 
๓๓ 

 

 
 

๑,๓๐๐,๐๐๐ 
๘,๒๐๐,๐๐๐ 
๔,๘๔๐,๐๐๐ 

 

 
 

๓ 
๖๔ 

๑๓๒ 
 

 
 

๕,๒๐๐,๐๐๐ 
๓๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๑๙,๓๖๐,๐๐๐ 

 



 

 

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๓ ๑๐,๒๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๒๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๒๙๐,๐๐๐ ๑๓ ๑๐,๒๙๐,๐๐๐ ๕๒ ๔๑,๑๖๐,๐๐๐ 

รวม ๖๕ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๖๕ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๖๕ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๖๕ ๒๔,๖๓๐,๐๐๐ ๒๖๐ ๙๘,๕๒๐,๐๐๐ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๒.๑ แผนงานการศึกษา 
๒.๒ แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

๙ 
๘ 

 
 

๑,๑๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
๘ 

 
 

๑,๑๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
๘ 

 
 

๑,๑๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
๘ 

 
 

๑,๑๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
 

๓๖ 
๓๒ 

 
 

๔,๖๔๐,๐๐๐ 
๔,๕๖๐,๐๐๐ 

รวม ๑๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๑๗ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๖๘ ๙,๒๐๐,๐๐๐ 

-๗๔- 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๗ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ปี ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 



 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
  ๓.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

๒๒ 

 
 

๑,๘๑๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๑,๘๑๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๑,๘๑๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๑,๘๑๕,๐๐๐ 

 
 

๘๘ 

 
 

๗,๒๖๐,๐๐๐ 
รวม ๒๒ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๒๒ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๒๒ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๒๒ ๑,๘๑๕,๐๐๐ ๘๘ ๗,๒๖๐,๐๐๐ 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ด้านการเมืองการบริหาร
๘.๑ แผนงานบริหารงาน 
      ทั่วไป 
๘.๒ แผนงานเคหะและชุมชุน 

 
 

๒๕ 
 

๑๓ 

 
 

๔,๔๘๐,๐๐๐ 
 

๔,๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 
 

๑๒ 

 
 

๔,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 
 

 ๑๒ 

 
 

๔,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 
 

๑๒ 

 
 

๔,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓,๘๐๐,๐๐๐ 

 
 

๙๑ 
 

๔๙ 

 
 

๑๗,๒๓๐,๐๐๐ 
 

๑๕,๕๕๐,๐๐๐ 
รวม ๓๘ ๘,๗๓๐,๐๐๐ ๓๔ ๘,๑๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๘,๑๕๐,๐๐๐ ๓๔ ๘,๑๕๐,๐๐๐ ๑๔๐ ๓๓,๑๘๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๑ ๘๒,๒๓๕,๐๐๐ ๒๑๕ ๘๑,๗๐๕,๐๐๐ ๒๑๔ ๗๗,๖๙๕,๐๐๐ ๒๑๔ ๗๗,๖๙๕,๐๐๐ ๘๖๔ ๓๑๙,๓๓๐,๐๐๐ 

 
-๗๕- 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
                        ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
                           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                             ๑.๑แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
หัวนาค า  
หมู่ที่ ๔ ต.ดงกลาง 
ถึงบ้านดงแดง 
ต. ดงแดง    
อ.จตุรพักตรพิมาน 
จ.ร้อยเอ็ด 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ 
เมตร ถนนสายบ้านหัวนาค า 
หมู่ที่ ๔ ต าบลดงกลาง ถึง
ทางไปบ้านดงแดง ต.ดงแดง 
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด ตามแบบทางหลวง
ชนบท 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
มากขึ้นมีความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

 
-๗๖- 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒. ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างบ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ ๑ ถึง
เขตต าบลศรีโคตร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ เมตร 
 ยาว ๒,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

(ตามแบบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓. ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑–หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 
๑ถึงหมู่ที่ ๑๐(ตามแบบ
แปลน อบต.ดงกลาง) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จ านวนถนน
ขึ้นมีความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

๔. ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่าง  
หมู่ที่ ๒ –หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่าง หมู่ที่ ๒–หมู่ที๔่ 
(ตามแบบแปลน อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จ านวนถนน
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

-๗๗- 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท 

 

๓. ส่งเสริมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพใน
เขตต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนใช้
เชื่อเพลิงชีวะ
ภาพ 

ประชาชนได้
ใช้พลังงาน
ชีวภาพและ
ประหยัด
รายจ่ายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๔. รณรงค์การให้
ความส าคัญของปุา 

เพื่อเพ่ิมความรู้
และให้ประชาชน
ได้รู้จักประโยชน์
ของปุาไม้ 

จัดท าโครงการรณรงค์ให้
ความส าคัญของปุาไม้ภายใน
เขตต าบลดงกลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากปุา
ไม ้

ส านักปลัด 

๕. เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ 
ส่งการใช้เตาหุงต้ม

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลสร้าง

ประชาชนใน
ชุมชนมีการใช้

พลังงาน
จังหวัด



 

 

 
-๗๘- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๖. จัดหาถังขยะให้ครบ
ทุกครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะและ
ปริมาณขยะใน
ท้องถิ่น 

จัดหาถังขยะให้ครบทุก
ครัวเรือนในเขตพื้นท่ีบริการ 
อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

คนในต าบล
ช่วยรักษา
ความสะอาด 

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะ
และปริมาณ
ขยะในพ้ืนท่ี 

ส านักปลัด 

๗. ส ารวจรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

ส ารวจรังวัดที่สาธารณะ 
ตามโครงการ อบต.ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุก

ประชาชนใน
ชุมชนจะได้

ส านักปลัด 

การใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนใน
ชุมชน 

เสริมสร้างรายได้
และสร้างอาชีพใน
ชุมชน 

ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่
ต าบลดงกลาง 

 พลังงาน
ทดแทนได้ 

เตา
ประสิทธิภาพ
สูงงดการตัด
ไม้ท าลายปุา 

ร้อยเอ็ด 
ส านักปลัด 



 

 

 
 

ที่
สาธารณประโ
ยชน์ 

ทราบอาณา
เขตของที่
สาธารณะ
ประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบลดง
กลาง 

๘. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน ์

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนใน
ต าบลร่วมท า
กิจกรรม 

ประชาชนใน
ชุมชนจะได้
เข้าร่วม
กิจกรรมและ
ได้ใช้ 

ส านักปลัด 

-๗๙- 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙. รณรงค์การท าปุ๋ย เพื่อให้ประชาชนใน รณรงค์การท าปุ๋ยหมักใช้ใน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไม่ ประชาชนใน ส านักปลัด 



 

 

หมักใช้ในครัวเรือน ต าบลผลิตปุ๋ยหมัก
ใช้เองได้ 

ครัวเรือนจากเศษใบไม้ใน
แต่ละครัวเรือนภายในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ปุ๋ยเคมี เขตพื้นท่ีต าบล
ดงกลาง
สามารถผลิต
ปุ๋ยหมักใช้ได้
เองในแต่ละ
ครัวเรือน 

๑๐. ปลูกหญ้าแฝก เพื่อปูองกันการ
พังทลายของหน้า
ดิน 

ปลูกหญ้าแฝกตามโครงการ
ของ อบต.ดงกลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปูองกันการ
พังทลายของ
หน้าดิน 

 หน้าดินมี
สารอาหารใน
การท า
การเกษตร 

ส านักปลัด 

๑๑. ฝึกอบรมการใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทนการใช้
สารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อเพ่ิมความรู้ใน
การใช้วัสดุธรรมชาติ
แทนสารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 

ฝึกอบรมการใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทนการใช้
สารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืช ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง  

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนไม่
ใช้สารเคมีใน
การปราบ
ศัตรูพืช 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ดงกลาง
สามารถใช้
วัสดุธรรมชาต ิ

ส านักปลัด 

-๘๐- 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

 
หน่วยงาน๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



 

 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
 

จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑๒. ฝึกอบรมการใช้
สารเคมีในการปราบ
ศัตรูพืชที่ถูกต้อง 

เพื่อเพ่ิม ความรู้ใน
การใช้สารเคมีใน
การก าจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 

ฝึกอบรมการใช้สารเคมีใน
การปราบศัตรูพืชที่ถูกต้อง
ตามโครงการ อบต.ดง
กลาง โดยการเชิญ
วิทยากรจากส านักงาน
เกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมและบรรยายให้
ความรู ้

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ใช้สารเคม ี

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ดงกลางได้รับ
ความรูในการ
ใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช
ที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๓. ส่งเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารเคม ี

เพื่อลดปัญหา
สารเคมีตกค้าง 

ฝึกอบรมการปลูกผัก
ปลอดสารเคมีตาม
โครงการ อบต.ดงกลาง 
โดยการเชิญวิทยากรจาก
ส านักงานเกษตรในจังหวัด
ร้อยเอ็ดฝึกอบรมและ
บรรยายให้ความรู ้

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ดงกลาง
สามารถปลูก
ผักปลอด
สารเคมีเพื่อ
ลดปัญหา
สารเคมี
ตกค้าง 

ส านักปลัด  

 
-๘๑- 

 
 
 



 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๑๔. ส่งเสริมการปลูกข้าว
เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อลดปัญหาการ
ลงทุนและข้าว
ปลอกสารเคมี 

ฝึกอบรมการปลูกข้าว
ปลอดสารเคมีตาม
โครงการ อบต.ดงกลาง 
โดยการเชิญวิทยากรจาก
ส านักงานเกษตรใน
จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรม
และบรรยายให้ความรู้ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชน
ปลูกข้าว
ปลอดสารพิษ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
ดงกลาง
สามารถปลูก
ข้าวปลอด
สารเคมีเพื่อ
ลดปัญหา
สารเคมี
ตกค้าง และ
ลดต้นทุนใน
การผลิต 

ส านักปลัด 

 
-๘๒- 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                             ๒.๒แผนงานเคหะและชุมชนชุมชน  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑. ก่อสร้างถนนรอบท่ี

สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก และปูองกัน
การบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างถนนรอบท่ี
สาธารณะ ตามโครงการ
ของ อบต.ดงกลาง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณะ 
ประโยชน์ 

ประชาชนใน
ชุมชนจะได้
ทราบอาณาเขต
ของที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบล 

กองช่าง 

๒. ล้อมรั้วรอบที่ เพื่อปูองกันการบุก ล้อมรั้วรอบที่สาธารณะ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนใน ประชาชนใน กองช่าง 



 

 

สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 

รุกพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

ประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ดงกลาง) 

(งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ชุมชนจะได้
ทราบอาณาเขต
ของที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบล 

-๘๓- 
 
 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓. จัดท าปูาย

ประชาสัมพันธ์ห้าม
บุกรุกท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 

เพื่อไม่ให้ประชาชน
บุกรุกท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 

ปูายประชาสัมพันธ์ห้ามบุก
รุกที่สาธารณะประโยชน์
ภายในต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ชุมชนจะได้
ทราบอาณาเขต
ของที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน
พื้นที่ต าบลดง
กลาง 

ประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณประโย
ชน์ 

กองช่าง 



 

 

๔. ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ประจ าต าบลที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลดงกลาง
ได้มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ก่อสร้างสวนสุขภาพประจ า
ต าบลในที่สาธารณะ
ประโยชน์ (ตามแบบ อบต.
ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ี
พักผ่อนในต าบล 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลดง
กลางได้มี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างลานกีฬา
ออกก าลังกาย คสล.  
ที่สาธารณะ
ประโยชน์  
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 
ดงกลางมีสถานท่ีใน
การออกก าลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาออกก าลัง
กาย คสล.(ตามแบบ อบต.
ดงกลาง) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีออก
ก าลังการใน
ต าบลเพิ่ม 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดง
กลางได้มี
สถานท่ีออก
ก าลังกายประจ า
ต าบลและมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

-๘๔- 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 



 

 

๖. โครงการก่อสร้าง
โดมบ้านนางงาม หมู่
ที่ ๕ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ในการจัดกิจกรรม
ร่วมกันภายใน
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างโดมบ้านนางงาน
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ดงกลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีใช้จัด
กิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 

 
 

-๘๕- 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.๐๑ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
                        ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑   การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า  
 ๓.๑แผนงานเคหะและชุมชนชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑. ก่อสร้างประปา

บาดาลขนาดใหญ่
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาบาดาล 
หมู่ที่ ๑ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน ้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๒. ปรับปรุงระบบ
ประปาและขยาย
เขตประปา หมู่ที่ ๑ 
-๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา
และขยายเขตประปา 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน ้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๓. ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน
และจัดหาวัสดุอื่น ๆ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน ้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

-๘๖- 

 



 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๓.            
๔. ขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที่ ๑ถึงหมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน ้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างฝายน ้าล้น  
ภายในต าบลดง
กลาง หมู่ที่ ๑ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อมีท านบกักเก็บ
น ้าใช้ส าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน ้าล้น บ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ ๑ ขนาด
กว้าง ๑๒ เมตร สันฝาย
สูง ๑.๕๐ เมตร ผนังสูง 
๓.๐๐ เมตร 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน ้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๖. วางท่อระบายน ้า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อปูองกันน ้าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน ้าหมู่ที่ 
๑-๑๐  ตามแบบแปลน 
อบต.ดงกลาง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน ้า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๗. ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามห้วย หมู่
ที่ ๖, ๗ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
ส าหรับสัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.   
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ 
ตามแบบแปลน อบต.ดง
กลาง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
สามารถเก็บ
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเก็บ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 



 

 

-๘๗- 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท 

 
๘. ขุดลอกหนองน ้า

สาธารณะ หมู่ที่ ๑ 
ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้าใช้
ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกหนองน ้า
สาธารณะ หมู่ที่ ๑-๑๐ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน ้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างพียงพอ 

ราษฎรมีน ้าใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๙. วางท่อเมนประปา
รอบหมู่บ้านบ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ ๑ 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
น ้าเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๑ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน ้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างพียงพอ 

ราษฎรใน
หมู่บ้านมีน ้า
เพื่อบริโภค,
อุปโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐. ขุดลอกสระน ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๑-๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้าใช้
ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ ๑-๑๐ 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน ้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน ้าใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๑๑. ขุดบ่อน ้าตื้น หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน ้าใช้
ในการเกษตรมี

ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ ๑-๑๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน ้าใช้ใน
การเกษตร

ราษฎรมีน ้าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง 



 

 

ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

อย่างเพียงพอ มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

-๘๕- 

 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒ วางท่อเมนประปา
รอบหมู่บ้านบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
น ้าเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
บ้านนางงาม หมู่ที่ ๕ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ราษฎรใน
หมู่บ้านมีน ้า
เพื่อบริโภค,
อุปโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

-๘๖- 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าทางการเกษตรแบบครบวง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 ๔.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

 
หน่วยงาน๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



 

 

(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

๑. สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพและจัด
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ ๑- 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มอาชีพและจัด
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ 
ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพในต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ใน
การบริหาร
จัดการและมี
รายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
-๘๗- 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท 

 



 

 

๒ จัดตั้งส่วนทุนกู้ยืม
ให้กับกลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
รวมกลุ่มกันด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
รายได้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

จัดตั้งส่วนทุนกู้ยืมให้กับ
กลุ่มอาชีพในการด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
รายได้และพัฒนารายได้
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มตามโครงการ
ของแต่ละหมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม

อาชีพในต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ใน
การบริหาร
จัดการและมี
รายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๓. สนับสนุนการเลี้ยง
ปลาในบ่อซีเมนต์ 
บ่อพลาสติก ในนา
ข้าว และบ่อดิน  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาใน
บ่อซีเมนต์ บ่อพลาสติก 
นาข้าว และบ่อดิน  
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ใน
การบริหาร
จัดการและมี
รายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
 

-๘๘- 
 
 
 
 

    งบประมาณและที่มา    



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท 

 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๔. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค-
กระบือ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่
ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ใน
การบริหาร
จัดการและมี
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๕. ส่งเสริมการปลูก
ยางพารา หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อสร้างรายได้ที่
มั่นคงให้กับ
เกษตรกร 

จัดท าโครงการส่งเสริม
การปลูกยางพาราในเขต
ต าบลดงกลางเพื่อจะได้
มีแปลงเรียนรู้การปลูก
สวนยางพารา 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ใน
การบริหาร
จัดการและมี
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๖. สนับสนุนการเลี้ยง
กบ หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ 
หมู่ ๑ ถึงหมู่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ใน
การบริหาร
จัดการและมี
รายได้เสริม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

-๘๙- 

 



 

 

 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

๗. ควบคุมโรคพยาธิ
ในโค-กระบือของ
เกษตรกรในต าบล 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ควบคุมโรคพยาธิใน
โคกระบือท่ีถูกหลัก
วิชาการสามารถลด
ต้นทุนและเพิ่ม
รายได ้

ฝึกอบรมเกษตรกร 
จ านวน ๕๐ คน ในเขต
พื้นที่ อบต.ดงกลางโดย
องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงกลางสนับสนุน
งบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

โค-กระบือไม่มี
โรคพยาธิ 

เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ควบคุมโรค
พยาธิในโค
กระบือที่ถูก
หลักวิชาการ
สามารถลด
ต้นทุนและ
เพิ่มรายได ้

ส านักปลัด 
อบต. 

ดงกลาง
ร่วมกับ 

ส านักงาน 
ปศุสัตว์
ร้อยเอ็ด 

๘. สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่ม 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ  

๙. สนับสนุน
ครอบครัวตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน
ครอบครัวตัวอย่าง
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

สนับสนุนรางวัลแก่
ครอบครัวตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 
๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ หมู่บ้าน
ละ ๑ ครัวเรือน 
(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู ่
ที่ดี 

ประชาชนใน
เขตชุมชนจะ
ได้มีครอบครัว
ตัวอย่าง
เศรษฐกิจ
พอเพียงส่งผล
ให้มีความ

ส านักปลัด 
และพัฒนา

ชุมชนอ าเภอ
จตุรพักตร

พิมาน 



 

 

เป็นอยู่ท่ีด ี
-๙๐- 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่ท่ี ๑  
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชนใน
ชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณให้ตาม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ ๑ 
ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สร้างรายได้ลด
รายจ่ายให้
ประชาชน 

ประชาชนยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
และพัฒนา

ชุมชนอ าเภอ
จตุรพักตร

พิมาน 

๑๑. สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานกลุ่ม OTOP 
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
รายได้เสริมและ
สร้างกลุ่มอาชีพ 

สนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานกลุ่ม 
OTOP  กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
ท่อผ้าและแปรรูป
ผ้า,กลุ่มผลิตภัณฑ์
จอบซิ่ง   

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนได้มี
รายได้
หมุนเวียนใน
การ
ด าเนินงาน
พึ่งตนเองได ้

ส านักปลัด 
พัฒนาชุมชน 

-๑๐๐- 
 



 

 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท 

 
๑๒. โครงการจัดตั้งธนาคาร

ข้าว หมู่ที่ ๑  
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในเขตต าบล
ดงกลาง 

จัดท าโครงการจัดตั้ง
ธนาคารข้าว หมู่ที่ ๑ 
ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ขาย
ข้าวในราคาสูง
หรือราคาที่เป็น
ธรรม 

ส านักปลัด 

๑๓. สนับสนุนกลุ่มจอบ/
เสียม หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
จอบ/เมียบมีการสร้าง
รายไดในกลุ่มส่งเสริม
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มจอบ/เมียม 
(ตามโครงการของ 

อบต.ดงกลาง) 
 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีรายได้
เสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการ
และมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด  

๑๔. สนับสนุนกลุ่มจักสาน 
หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มจัก
สานมีการสร้างรายได
ในกลุ่มส่งเสริมให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มจักสานในการ
บริหารจัดการของ
กลุ่มส าหรับจักสาน
ส าหรับจ าหน่ายใน

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีรายได้
เสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการ
และมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด  



 

 

ท้องถิ่น 
-๑๐๑- 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท 

 
๑๕. ฝึกอบรมการเพาะเห็ด 

หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
เพื่อเพ่ือเพิ่มความรู้
ให้กับประชาชนในการ
เพาะเห็ดนางฟูาที่ถูก
หลักวิชาการที่สามารถ
ลดต้นทุนและเพิ่ม
รายได ้

จัดโครงการ
ฝึกอบรมการเพาะ
เห็ด หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่
ที่ ๑๐  จ านวน 
๑๐๐ คน โดย
ส านักงานการเกษตร
อ าเภอจตุรพักตร
พิมานเป็น
ผู้รับผิดชอบการจัด
ฝึกอบรม 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
ความรู้ในการ
เพาะเห็ดนางฟูา
ที่ถูกหลัก
วิชาการที่
สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่ม
รายได ้

อบต.ดงกลาง 
สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน  

๑๖. ฝึกอบรมการตัดเย็บ
เสื้อผ้าหมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อเพ่ือเพิ่มความรู้
ให้กับประชาชนในการ
ฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้า
ที่ถูกหลักวิชาการที่
สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได ้

จัดฝึกอบรม
โครงการตัดเย็บ
เสื้อผ้า ให้กับ
ประชาชน หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
จ านวน ๕๐ คน โดย
ศูนย์พัฒนาฝีมือ

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เย็บผ้าสามารถ
สร้างรายได้ให้
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 



 

 

แรงงานจังหวัด 
-๑๐๒- 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๗. ฝึกอบรมการซ่อม

เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
และจักรยานยนต ์

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
ประชาชนส่งผลต่อการ
เพิ่มรายได ้

จัดฝึกอบรมช่างซ่อม
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
และจักรยานยนต์ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๕๐ คน โดยโดยศูนย์
พัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดร้อยเอ็ด 
ผู้รับผิดชอบการ 
จัดฝึกอบรม 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 

ประชาชนได้
ความรู้ในการ
ฝึกอบรมและ
สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัวเพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

กองสวัสดิการ
สังคมฯ  
อบต.ดงกลาง 
ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๑๘. อบรมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับ
ต าบล 

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีและสามารถน า
ความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับต าบล  
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐  
จ านวน ๕๐ คน 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

กลุ่ม
สามารถน า
ความรู้มา
ปฏิบัติงาน
ได้ 

เพิ่มความรู้ให้แก่
กรรมการพัฒนา
สตรีและ
สามารถน า
ความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี

อบต.ดงกลาง 
พัฒนาชุมชน
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน  



 

 

ประสิทธิภาพ 
-๑๐๓- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๙. อบรมคณะกรรมการ

ส่วนทุนหมู่บ้านด้าน
การท าบัญช ี

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
คณะกรรมการส่วนทุน
หมู่บ้านด้านการจัดท า
บัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมคณะกรรมการ
ส่วนทุนหมู่บ้านด้าน
การท าบัญชี หมู่ที่ ๑ 
ถึงหมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๕๐ คน 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

คณะกรรมการ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพิ่มความรู้ให้แก่
กรรมการส่วน
ทุนหมู่บ้านด้าน
การจัดท าบัญชี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ดงกลาง 
พัฒนาชุมชน
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

 
 

-๑๐๔- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าทางการเกษตรแบบครบวง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔   การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
๔.๒แผนงานการเกษตร 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑. ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ย

อย่างถูกวิธี 
เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรในการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกวิธีที่ถูกหลัก
วิชาการ 

จัดโครงการฝึกอบรม
การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
จ านวน ๑๐๐ คน โดย
ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เป็นผู้รับผิดชอบการจัด
ฝึกอบรม 
(ตามโครงการของ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความรู้ใน
การใช้ปุ๋ยเคมี 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการใช้
ปุ๋ยที่ถูกหลัก
วิชาการซึ่ง
สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่ม
รายได ้

ส านักปลัดฯ 
 สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน  



 

 

อบต.ดงกลาง) 
-๑๐๕- 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒. จัดซื้อยาปราบศัตรูพืช

ให้กับเกษตรกร 
เพื่อปูองกันก าจัด
ศัตรูพืชการเกษตรและ
เพิ่มรายได ้

จัดซื้อยาปราบศัตรูพืช
ตามโครงการของ อบ
ดงกลาง 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดการระบาด
ของศัตรูพืช 

ปูองกันก าจัด
ศัตรูพืช
การเกษตรและ
เพิ่มรายได ้

ส านักปลัด 

๓. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
ทางการเกษตร 

เพื่อมีวัสดุครุภัณฑ์
ทางการการเกษตรที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทาง
การเกษตร 
(ตามโครงการ อบต. 
ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีวัสดุครุภัณฑ์
ทาง
การเกษตรใช้ 

ประชาชนใน
ชุมชนได้มีวัสดุ
ครุภัณฑ์ทาง
การเกษตรใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๔. จัดซื้อลูกปลาดุก  
บิ๊กอุยแจกครัวเรือน
ยากจน 

เพื่อเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ีและ
ช่วยลดปัญหาความ
ยากจนในครัวเรือน 

จัดซื้อลูกปลาดุกบิ้กอุย
แจกครัวเรือนยากจน  
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง)  

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดปัญหา
ความยากจน 

เพิ่มรายได้แก่
ประชาชนใน
พื้นที่และช่วยลด
ปัญหาความ
ยากจนของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 



 

 

 
-๑๐๖ 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๕. ส่งเสริมการท าเกษตร

ทฤษฏีใหม่ 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การท าเกษตรทฤษฏี
ใหม่และการเพิ่มรายได ้

จัดท าโครงการส่งเสริม
การท าเกษตรทฤษฏี
ใหม่ให้ประชาชน หมู่ที่ 
๑-หมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๑๐๐ คน 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความรู้ใน
การประกอบ
อาชีพ
การเกษตร 

ประชาชนใน
ชุมชนรู้จักการ
ท าเกษตรทฤษฏี
ใหม่ซึ่งเกิดผล
เพิ่มรายได้แก้
ประชาชนใน
ชุมชน 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 

 สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๖. โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ ๑๐๕ 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวท่ีมี
คุณภาพถูกหลัก
วิชาการเกษตรลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมเกษตรกร 
จ านวน ๑๐๐ คน ใน
เขตพื้นท่ี อบต.ดงกลาง 
โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดฝึกอบรม  
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มคุณภาพ
ให้ผลผลิต 

เกษตรกรได้มี
ความรู้ในการ
เพาะปลูกข้าวท่ี
มีคุณภาพถูก
หลักวิชาการ
เกษตรลดต้นทุน
และเพิ่มรายได ้

ส านักปลัด
ร่วมกับ 

 สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

 
-๑๐๗- 



 

 

 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๗. โครงการฝึกอบรมการ

ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรได้ผลิต
และใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ีถูก
หลักวิชาการเกษตร ลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมเกษตรกร 
จ านวน ๑๐๐ คน ใน
เขตพื้นท่ี อบต.ดงกลาง 
โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบ
การจัดฝึกอบรม   

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใช้
ปุ๋ยปลอด
สารพิษ 

เกษตรกรได้ผลิต
และใช้ปุ๋ย
ชีวภาพท่ีถูก
หลักวิชาการ
เกษตร ลด
ต้นทุนและเพิ่ม
รายได ้

ส านักปลัด 
สนง.เกษตร
อ าเภอฯ 

๘. โครงการหน้าบ้านน่า
มอง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อปรับ 
ปุรงสภาพแวดล้อมให้มี
ความสวยงาม 

จัดท าโครงการหน้าบ้าน
น่ามอง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ (ตาม
โครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ร่วม
กิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อ
ปรับปุรง
สภาพแวดล้อม
ให้มีความ
สวยงามส านัก
ปลัดฯ 

ส านักปลัด 

 



 

 

-๑๐๘- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๙. ปลูกผักสวนครัวรั้วกิน

ได้ หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนปลูกผักสวนครัว
และส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ลดลง 

โครงการปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได้ หมู่ที่ ๑ 
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีผักปลอด
สารพิษกิน 

ประชาชนใน
ชุมชนปลูกผัก
สวนครัวและ
ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายลดลง 

ส านักปลัดฯ 

๑๐. โครงการจัดซื้อเมล็ด
พันธ์ข้าว หมู่ที่ ๑ ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวท่ีมี
คุณภาพและถูกหลัก
วิชาการเกษตรลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได ้

จัดท าโครงการจัดซื้อ
เมล็ดพันธ์ข้าว  
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวที่ดี 

เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวท่ี
มีคุณภาพ 

อบต. 
ดงกลาง 

๑๑. โครงการจัดซื้อเครื่อง
ฉีดพ่นยาปราบศัตรูพืช 

เพื่อมีเครื่องฉีดพ่นยา
ปราบศัตรูพืชที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องฉีดพ่นยา
ปราบศัตรูพืช  
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มผลผลิต
ทาง
การเกษตร 

เกษตรกรมี
เครื่องฉีดพ่นยา
ปราบศัตรูพืชที่
เพียงพอ 

อบต. 
ดงกลาง 

๑๒. โครงการส่งเสริมการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ 

เกษตรกรปลูกข้าว
ปลอดสารพิษไว้
รับประทานและ
จ าหน่ายราคาสูง 

ส่งเสริมการปลูกข้าว
อินทรีย์ภายในต าบล 
ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มรายได้ให้
ประชาชนใน
ต าบล 

เกษตรกรได้ผล
ผลิตปลอด
สารพิษและเพิ่ม
คุณภาพการ

ส านักปลัดฯ
อบต.ดงกลาง 



 

 

ผลิตข้าว 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๕.๑แผนงานเคหะและชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๑.  โครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ประชุมและจัดกิจกรรม  

จัดท าโครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๑ 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

๒. โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ ภายใน 
อบต. 
ดงกลาง  

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ประชุมและจัดกิจกรรม  

จัดท าโครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
ภายใน อบต.ดงกลาง 
(ตามแบบ อบต.ดง

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 



 

 

กลาง) 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓.  โครงการก่อสร้าง

ศาลาเอนกประสงค์ 
บ้านหัวนาค า  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ประชุมและจัดกิจกรรม  

จัดท าโครงการก่อสร้าง
ศาลาเอนกประสงค์
บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๑ 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้มี
สถานท่ีจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

-๑๑๕- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบ ผ.๐๑ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๖   การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๕.๒แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑. อาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน

ในเขตบริการได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดท าอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตบริการ 
อบต.ดงกลาง 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กได้กิน
อาหารครบท้ัง 
๕ หมู่ ทุก
หมู่บ้าน 

 เด็กก่อนวัย
เรียนได้มี  
 สุขภาพอนามัย
ที่ดี 

กองการศึกษา 

๒. อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ในเขตบริการ อบต.ดง
กลางได้มีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงทุกคน 

 สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดท าอาหาร
เสริม (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กได้ดื่มนม
ทุกหมู่บ้าน 

 เด็กก่อนวัย
เรียนได้มี  
 สุขภาพอนามัย
ที่ดี 

กองการศึกษา 



 

 

บริการ อบต.ดงกลาง 
 
 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓. อาหารกลางวัน

(โรงเรียน) 
เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขตบริการได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนในเขต 
อบต.ดงกลาง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กได้กิน
อาหารครบท้ัง 
๕ หมู่ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษา 

๔. อาหารเสริม 
(นมโรงเรียน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขตบริการได้มีสุชภาพ
ดี 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับจัดซื้ออาหาร
เสริม(นมโรงเรียน) 
ให้เด็กนักเรียนในเขต 
อบต.ดงกลาง 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กนักเรียนได้
ดื่มนมทุกคน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

กองการศึกษา 

๕. จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น
ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

เพื่อให้เด็กได้มีเครื่อง
เล่นส าหรับพัฒนา
ทักษะ 

จัดซื้อเครื่องเด็กเล่นท้ัง
ในร่มและกลางแจ้งของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตบริการ 
 อบต.ดงกลาง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) - 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มีอุปกรณ์
เครื่องเล่น
ส าหรับใช้ในการ
ฝึกทักษะ 

กองการศึกษา 

๖. ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด. อบต.ดงกลาง 
และ ศพด.บ้าน 
ดงยาง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มีสถานท่ีส าหรับ
ศึกษาที่มั่นคงและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
และภายนอกบริเวณ
รอบ ในเขตบริการขอ
งอ อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมี
สุขภาพจิตที่ดี 

มีสถานท่ี ท่ีดี
ส าหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

กองการศึกษา 



 

 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๗. สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโล
ยี่ 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มีอุปกรณ์และเครื่อง
มิอส าหรับฝึกทักษะ
และเสริมสร้างความรู้ที่
เหมาะสมกับวัย 

สนับสนุนสื่อการเรียน
การสอนและเทคโนโลยี่
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลดง
กลาง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสื่อการเรียน
การสอนที่ดี 

เด็กก่อนวัยเรียน
มีอุปกรณ์
เครื่องมือใช้ใน
การเสริมสร้าง
ทักษะ 

กองการศึกษา 

๘. สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ของเด็กก่อนวัยเรียน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. 
ดงกลาง 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในเขต อบต.ดง
กลาง เพื่อจัดกิจกรรม
ต่าง ตามโครงการที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เสนอมา 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กได้รับรู้
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

เด็กก่อนวัยเรียน
มีจิตส านึกท่ีดีใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง 
ๆ 

กองการศึกษา 

๙. ก่อสร้างศาลาพัก
ส าหรับผู้ปกครองมา
รับ-ส่งเด็ก 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ผู้ปกครองที่มารอรับ- 
ส่งเด็กมีที่พักผ่อน 

ก่อสร้างศาลาพัก
ส าหรับผู้ปกครองมา
รับ-ส่งเด็ก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี อบต.
รับผิดชอบ  

(ตามแบบแปลน 

.๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีรอรับ-
ส่งเด็ก 

ผู้ปกครองที่มา
รอรับ- ส่งเด็กได้
มีสถานท่ีส าหรับ
พักผ่อนและเป็น
ระเบียบ 

กองการศึกษา 



 

 

อบต.ดงกลาง) 
-๑๑๘- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐. สนับสนุนงบประมาร

ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจัดกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ของเด็กก่อนวัยเรียน
ภายใน ศพด.ที่อบต.
รับผิดชอบ 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับ ศพด. ในเขต 
อบต.ดงกลาง เพื่อจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปลูกฝังเด็ก
ได้รับรู้
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

เด็กก่อนวัยเรียน
มีจิตส านึกท่ีดีใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ทาง
ศาสนา 
ประเพณีและ
ทางวัฒนธรรม  

กองการศึกษา 

๑๑. ก่อสร้างศาลาพัก
ส าหรับผู้ปกครองที่มา
รับ-ส่งเด็กก่อนวัย
เรียน 

เพื่อให้มีสถานท่ีส าหรับ
ผู้ปกครองที่มารอรับ-
ส่งเด็กมีที่พักผ่อน 

ก่อสร้างศาลาพัก
ส าหรับผู้ปกครองที่มา
รับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียน
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ี
ส าหรับ
ผู้ปกครองที่มา
รอรับ-ส่งเด็ก 

ผู้ปกครองที่มา
รอรับ-ส่งเด็กมี
สถานท่ีพักผ่อน 

กองการศึกษา 

๑๒. ซื้อโต๊ะส าหรับเด็ก
รับประทานอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

 เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนมีสถานท่ีส าหรับ
รับประทานอาหารถูก
สุขอนามัย 

ซื้อโต๊ะส าหรับเด็ก
รับประทานอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีโต๊ะส าหรับ
รับประทาน
อาหาร 

มีสถานท่ีส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน
รับประทาน
อาหารอย่าง
เพียงพอ 

กองการศึกษา 



 

 

 
-๑๑๙- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๓ ปรับปรุง ศพด. 

อบต.ดงกลาง และ 
ศพด.บ้านดงยาง 
หมู่ที่ ๓ 

 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และปฐมวัยมีสถานท่ี
ในการท ากิจกรรมต่าง 
ๆร่วมกันอย่างเพียงพอ 

ปรับปรุง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ดงกลาง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงยาง หมู่ที่ ๓ 
(ตามแบบแปลน อบต.
ดงกลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ี
รองรับเด็กก่อน
วันเรียน 

เด็กก่อนวัยเรียน
และปฐมวัยมี
สถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม 
ต่าง ๆร่วมกัน
อย่างเพียงพอ 

กองการศึกษา 

๑๔. ก่อสร้างโรงอาหาร
ภายใน ศพด. อบต. 
ดงกลาง และ ศพด.
บ้านดงยาง   

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และปฐมวัยมีสถาน
ส าหรับรับประทาน
อาหารอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างโรงอาหาร
ภายใน ศพด. อบต. 
ดงกลาง และ ศพด.
บ้านดงยาง  (ตามแบบ
แปลน  
อบต.ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ี
ส าหรับ
รับประทาน
อาหาร 

เด็กก่อนวัยเรียน
และปฐมวัยมี
สถาน 

กองการศึกษา 

๑๕. ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  
อบต.ดงกลาง  

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
และปฐมวัยมีสถานท่ี
พอเพียง 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดงกลาง 
(ตามแบบแปลน อบต.
ดงกลาง) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมีสถานท่ี
ท ากิจกรรม 

เด็กก่อนวัยเรียน
และปฐมวัยมี
สถานท่ีพอเพียง 

กองการศึกษา 

 



 

 

-๑๒๐- 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖. ซื้อเครื่องปรับอากาศ 

ศพด. อบต.ดงกลาง 
เพื่อให้สถานท่ีส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กปฐมวัยน่าอยู่ 

  ซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมีสถานท่ี
น่าอยู่ 

เด็กก่อนวัยเรียน
และเด็กปฐมวัย
น่าอยู่ 

กองการศึกษา 

 
 

-๑๒๑- 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕การรักษาความมั่นคงภายใน และการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓การจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๕.๓แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑. อบรมลูกเสือชาวบ้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
จัดฝึกอบรมลูกเสือ
ชาวบ้านตามโครงการ
ฝึกอบรมของ อบต.ดง
กลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีลูกเสือ
ชาวบ้าน
เพิ่มขึ้น 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบต. 

ดงกลาง สภ.
จตุรฯ 

๒. โครงการหมู่บ้านมีขาว เพื่อรณรงค์ไม่ให้
ประชาชนเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวยาเสพติด 

จัดท าโครงการหมู่บ้าน
มีขาว ตามโครงการ
ของ อบต. จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ยาเสพติดลดลง  ประชาชนใน
ชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยว
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

 



 

 

-๑๒๓- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓. โครงการฝึกอบรม

เยาวชนต้นแบบต าบล
ดงกลาง 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ ที่
เป็นปัญหาของสังคมให้
ลดน้อยลง รู้จักเคารพ
กติกาเคารพสิทธิของ
ผู้อื่นและมีระเบียบ
วินัย 

จัดฝึกอบรมเยาวชน
ต้นแบบต าบลดงกลาง 
จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน ๆ 
ละ ๑๐ คน(ตาม
โครงการของ อบต.ดง
กลาง) 
 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบอบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบอบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบอบต.) 

ชุมชนมีความ
อยู่ดีกินดี 

ปัญหา
อาชญากรรม 
ต่าง ๆที่เกี่ยวกับ
เด็กและเยาวชน
ทั้งที่ได้กระท า
หรือถูกกระท า
ลดน้อยลงและ
หมดสิ้นไป 

อบต. 
ดงกลาง 
สภ.จตุรฯ 

๔. อบรมผู้น าชุมชนในการ
ปูองกันปัญหายาเสพติด 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชน
ในการ 
ปูองกันยาเสพติดตาม
โครงการของ อบต.ดง
กลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดปัญหายา
เสพติด 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนในต าบล 

ส านักปลัด 

๕. ฝึกอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษาปูองกัน
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ฝึกอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษา 
ปูองกันยาเสพติด ๓ 
โรงเรียนในเขตบริการ 
ตามโครงการของ อบต.

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดปัญหายา
เสพติด 

สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนในต าบล 

ส านักปลัด 



 

 

ดงกลาง 
-๑๒๔- 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๖. ประชาสัมพันธ์รณรงค์

ปูองกันยาเสพติด 
เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์
ปูองกันยาเสพติด 

รณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ในพื้นที่เขตบริการ 
อบต.ดงกลาง เช่น ปูาย 
แผ่นพับ เมียงตามสาย 
จัดกิจกรรมรวมพลัง
ประชาชนต่อต้านยา
เสพติด ๑ ครั้ง/ปี 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผู้ติดยาเสพติด
ลดลง 

 ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
การ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

๗. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ปลูกฝัง ศึกษาดูงานกลุ่ม
เยาวชนให้เกิดความ
ตระหนัก 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ปลูกฝัง ศึกษาดูงาน
กลุ่มเยาวชนให้เกิด
ความตระหนัก ตาม
(โครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผู้ติดยาเสพติด
ลดลง 

 ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
การ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 



 

 

 
-๑๒๕- 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๘. พัฒนาประสิทธิภาพสาย

ตรวจอาสาสมัครใน
สถานท่ีเกิดเหตุ 
(อุบัติเหตุ) 

เพื่อให้สายตรวจและ
อาสาสมัครมีความรู้
เข้าใจเทคนิคและ
วิธีการในการช่วยเหลือ
ผู้ปุวย 

จัดท าพัฒนา
ประสิทธิภาพสายตรวจ
อาสาสมัครในสถานท่ี
เกิดเหต ุ
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 
 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 อุบัติเหตุใน
ต าบลลดลง 

เจ้าหน้าท่ีสาย
ตรวจและ
อาสาสมัครมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเทคนิค
วิธีการในการ
ช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ 

ส านักปลัด 
สภ.จตุรฯ 

๙.  ฝึกอบรมผู้ช่วยเหลืองาน
จราจร 
(อาสาสมัครจราจร) 

เพื่อให้ปัญหาด้าน
การจราจรการเกิดอุบัติ
เหติและการท าผิดกฎ
จราจรลดน้อยลงและ
หมดไปในท่ีสุด 

สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย  พล
เรือนและประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนท่ี อบต. 
ดงกลางจ านวน ๖๐ 
คน โดยสถานี
ต ารวจภูธรอ าเภอจตุร
พักตรพิมานเป็นผู้
ฝึกอบรม  

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 

 การจราจร
คล่องตัวขึ้น 
อัตราการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะ
ในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ และช่วง
ที่มีวันหยุด
ติดต่อกันหลาย
วัน 

ส านักปลัด 
อบต. 

ดงกลาง 
สภ.จตุรฯ 



 

 

 
-๑๒๖- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๐. จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ

และบริการ ประชาชน 
เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ
และบริการประชาชน
ในพื้นที่ต าบลดงกลาง
เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อ
เหตุการณ์รวมทั้ง
ประหยัดเวลา 

เจ้าหน้าท่ีต ารวจสาย
ตรวจในต าบลและ
สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ต าบลดงกลางมีสถานท่ี
ท างานและมีการ
เข้าเวรยามเพื่อคอยรับ
แจ้งเหตุและบริการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ชัดเจน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีจุดบริการ
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขต อบต.ดง
กลางได้รับความ
สะดวกในการ
แจ้งเหตุและ
ได้รับความ
ช่วยเหลือการ
บริการจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ได้อย่างรวดเร็ว 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 

๑๑. ก่อสร้างอาคารที่พัก จุด
ตรวจ จุดบริการ
ประชาชน 

เพื่อมีสถานท่ีพักจุด
ตรวจจุดบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารที่พัก 
จุดตรวจ จุดบริการ
ประชาชน ตามแบบ 
อบต.ดงกลาง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาล 

ประชาชนใน
เขต อบต. 
ดงกลาง ได้รับ
ความสะดวกใน
การเข้าเวร จุด
ตรวจ จุดบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 



 

 

 
-๑๒๗- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประนีประนอมข้อ
พิพาทภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลาของ
คู่กรณ ี

จัดตั้งและจัดการ
ฝึกอบรม
คณะกรรมการ
ประนีประนอมข้อ
พิพาทในหมู่บ้าน 
ประชาชนในเขตพื้นท่ี  
อบต.ดงกลาง 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดข้อพิพาทใน
ต าบล 

 ประชาชนเข้า
มามีส่วน ร่วมใน
กระบวนการ
ยุติธรรม
เบื้องต้นตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
 

๑๓. โรงพักเคลื่อนที ่ เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้สึกและมี
จิตส านึกว่าได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่จาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ประชาชนในเขต อบต.
ดงกลางมีความ
ประสงค์แจ้งเอกสาร
หาย แจ้งความ ร้อง
ทุกข์หรือปรึกษาหรือ
ข้อกฎหมายฯลฯ 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดการกระท า
ผิดกฎหมาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่าย 

ส านักปลัด 

๑๔. โครงการรณรงค์ลด ละ
เลิกอบายมุข  
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อรณรงค์ไม่ให้
ประชาชนเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวอบายมุข 

จัดฝึกอบรมโครงการ
รณรงค์ลด ละเลิก
อบายมุข  (ตาม
โครงการของ อบต.ดง

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

อบายมุขใน
ต าบลลดลง 

ประชาชนไม่เข้า
ไปยุ่งเกี่ยว
อบายมุข 

ส านักปลัด 
 



 

 

กลาง) 
-๑๒๙- 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๕. โครงการฝึกทักษะชีวิต

เพื่อปูองกันยาเสพติด 
เพื่อเพ่ิมความรู้ ฝึก
ทักษะและสามารถให้
กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับ
สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าโครงการฝึก
ทักษะชีวิตเพื่อปูองกัน
ยาเสพติด ตาม
โครงการของ อบต.ดง
กลางประชาชนและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลาง  (ตาม
โครงการของ  
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลไม่ติดยา
เสพติด 

 ประชาชนท่ีเข้า
ฝึกทักษะชีวิต
สามารถใช้ชีวิต
ได้กับสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

๑๖. บ าบัดผู้ติดยาเสพติด เพื่อบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สภาพจิตใจผู้หลงผิดให้
กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับ
สังคมอย่างมีความสุข 

บ าบัดผู้ติดยาเสพติดใน
เขต อบต. ดงกลาง  
จ านวน ๔๐ คน (ตาม
โครงการของ  
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลติดยา
เสพติดลดลง 

 ประชาชนท่ีเข้า
ฝึกทักษะชีวิต
สามารถใช้ชีวิต
ได้กับสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

๑๗. สร้างเครือข่ายเฝูาระวัง
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 

เพื่อก าหนดแนวทาง
วิธีการในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จ านวน ๑๐ หมู่บ้านใน
เขต อบต.ดงลาง 
(ตามโครงการของ 
 อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ยาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

จ านวนผู้เสพผู้
ติดยาเสพติด
ลดลงและลด
โอกาสการ
กลับมาใช้ยา

ส านักปลัด 
 



 

 

เสพติดอีกครั้ง 
-๑๓๐- 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๘. จัดแข่งขันกีฬาเยาวชน

และประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
เวลาว่างในการร่วม
กิจกรรมสร้างสรรค์
และเสริมสร้างสุขภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา 
อบต. โดยมีเปูาหมาย
ให้ประชาชนและ
เยาวชนท้ัง ๑๐ 
หมู่บ้านและ ศพด.ทั้ง 
๒ แห่ง โรงเรียนในเขต 
อบต.เข้าร่วมแข่งขัน
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

สร้างความ
สามัคคีใน
ต าบล 

ประชาชนและ
เยาวชนได้ใช้
เวลาว่างในการ
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์และ
เสริมสร้าง
สุขภาพ 

ส านักปลัด 

๑๙. จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล  

เพื่อลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดท าโครงการจัดตั้งจุด
ตรวจ จุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ในเขต 
อบต.ดงกลาง 
 (ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนสัญจร
ไปมาได้รับ
ความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๒๐. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนให้หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬาของประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนให้หมู่บ้าน
ตามโครงการ อบต.ดง

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

คนในต าบลมี
ร่างกาย
แข็งแรง 

ประชาชนมี
อุปกรณ์เพื่อเป็น
ในการเล่นกีฬา 

ส านักปลัด 



 

 

กลาง 
-๑๓๑- 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๑. จัดประชุมประชาคม

ต าบล 
เพื่อก าหนดแนวทาง
วิธีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และการจัดระเบียบ
สังคม 

จัดประชุมประชาคม
ต าบล กรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
ผู้แทนประชาคม
หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
ก าหนดแนวทางและ
วิธีการปูองกันแก้ไข
ปัญหา 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปัญหาความ
ต้องการของตน

ในต าบล
น้อยลง 

มีกรอบแนวทาง
และวิธีการใน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาต่าง 
ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายใน
ต าบล 

ส านักปลัด 

๒๒. โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบ หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
เข้มแข็งและห่างไกลยา
เสพติด 

โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบ หมู่ที๑่-หมู่ที่
๑๐(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดปัญหา 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ 

ประชาชนใน
ชุมชนเข้มแข็ง
และห่างไกลยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

๒๓. โครงการประชาธิปไตย
ชุมชนสู่การเมืองภาค
พลเมืองเข้มแข็ง 

เพื่อสร้างกระบวนการ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
ภาคการเมืองภาค
พลเมืองเข้มแข็ง 

จัดท าโครงการ
ประชาธิปไตยชุมชนสู่
การเมืองภาคพลเมือง
เข้มแข็ง 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลเข้าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มากขึ้น 

ประชาชนใน
ชุมชนเป็นชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
 



 

 

 
-๑๓๒- 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๔. ฝึกอบรมเยาวชนด้าน

คุณธรรม 
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ระหว่างบ้านและวัด 

จัดท าโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนด้าน
คุณธรรม 
 (ตามโครงการของ  
   อบต.ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เยาวชนใน
ต าบลเกิดความ

สามัคคีกัน 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักปลัด 

๒๕. แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์กับ อบต.
ใกล้เคียง 
 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
เชื่อมความสัมพันธ์กัน
ระหว่างหน่วยงาน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ กับ อบต. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเข้าร่วม
การแข่งขัน 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สุขภาพ
แข็งแรง 

เพื่อเป็น
แบบอย่างท่ีดี
ของประชาชน
และเยาวชนใน
ชุมชนและท าให้
เกิความสัมพันธ์
อันดีขององค์กร 

กองการศึกษา 

๒๖. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ส าหรับ อพปร. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณะภัย  

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ส าหรับ อพปร.ในเขต
ต าบลดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีวัสดุ/อุปกรณ์
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปูองกันและ
บรรเทา

ส านักปลัด 



 

 

สาธารณะภัย 
-๑๓๓- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๒๗. ปรับปรุง/ซ่อมแซม

รถบรรทุกขยะให้เป็นรถ
กระเช้าไฟฟูา 

(สีเขียว) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ปูองกันฯ 

ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ
เป็นรถกระเช้าไฟฟูา
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภัณฑ ์
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ปูองกันฯ 

ส านักปลัด 

๒๘. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะให้เป็น
รถบรรทุกกระบะ(สี
เหลือง) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ
เป็นรถกระบะ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภัณฑ ์
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 สนับสนุนงบประมาณ
รักษาความสงบภายใน
และงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ 

เพื่อมีค่าตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
รักษาความสงบภายใน 

สนับสนุนงบประมาณ
รักษาความสงบภายใน
และงานปูองกัน
สาธารณะภัยต่าง ๆ 
และกิจกรรมอื่น ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อรักษาความ
สงบและ
ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๓๐. จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริกหาร
ประชาชน 

จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อรักษาความ
สงบและ
ประชาชนใน
ชุมชนมีความ

ส านักปลัด 



 

 

ปลอดภัย 
-๑๓๔- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๑ ฝึกอบรมชุด ชรบ. 
ภายในต าบล 
ดงกลาง 

เพื่อเพ่ิมความรู้และให้
มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านชุด
อาสารักษาความ
ปลอดภัย (ชรบ.)ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม  ชรบ. ตาม
โครงการของ อบต. 
ดงกลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มี ชรบ.ประจ า
หมู่บ้าน 

ท้องถิ่นมี
บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต ารวจอาสาได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

๓๒. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์
ส าหรับ ชรบ. ภายใน
ต าบลดงกลาง 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่
ใช้ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของชุดอาสา
รักษาความปลอดภัย
ประจ าหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(อบต.) 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์
ส าหรับปฎิบัติ
หน้าท่ี 

การปฏิบัติงาน
ของชุดอาสา
รักษาความ
ปลอดภัย 
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด  

๓๓. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการขุดดิน และ
ถมดิน 

เพื่อมี พ.รบ. ว่าด้วย
การถมดินและขุดดิน
ว่าด้วยการถมดินของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดท า พ.ร.บ.พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการขุดดิน และถม
ดิน ในเขตพื้นท่ี อบดง
กลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนรู้
ข้อบังคับใน
ต าบลใช้ในการ
ขุดดินถมดิน 

ประชาชนใน
ชุมชนจะได้มี  
พ.ร.บ.ว่าด้วย
การขุดดิน และ
ถมดิน ควบคุม 

ส านักปลัด 



 

 

 
-๑๓๕- 

 
แบบ ผ.๐๑ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๕.๔แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้
พิการผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน     
สังคมมีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึ้น 

จัดสรรงบประมาณเพื่อ
จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ให้ครบทุกรายในเขต
พื้นที่ หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ 
๑๐ 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๙,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้สูงอาย,ุผู้
พิการ,ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสที่
อยู่ในสังคมมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๒. สงเคราะห์ผู้ปุวยโรค
เอดส์ หมู่ ๑ ถึง 

เพื่อผู้ปุวยเอดส์มีชีวิตที่
ดีขึ้น 

สงเคราะห์ผู้ปุวยโรค
เอดส์ภายในเขตพื้นท่ี

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้ปุายเอดส์
ได้รับการดูแล 

ผู้ปุวยโรคเอดส์
ไดรับสวัสดิการ

กองสวัสดิการ 
สังคม 



 

 

หมู่ ๑๐ ต าบลดงกลาง 
 

ในการด าเนิน
ชีวิต 

-๑๓๖- 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. สงเคราะห์ผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูและ
บ าบัดเบื้องต้นส่งผลให้
เป็นขวัญและก าลังใจ
อยู่ในสังคมได ้

จัดสรรงบประมาณผู้
ประสบอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติหน้าที่  
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้ประสบ
อุบัติเหตุได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบ
อุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติ
หน้าท่ีมีขวัญ
และก าลังใจที่ด ี

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๔. สงเคราะห์ครอบครัว
ยากจน หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวที่ยากจนมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

สนับสนุนงบประมาณ
ครอบครัวที่ยากจน
ภายในเขตพื้นท่ีต าบล 
ดงกลาง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความ
เป็นอยู่ของ
ครอบครัวที่
ยากจนมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๕. สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สาธารณะภัยธรรมชาติ 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ผู้ประสบภัยสาธารณะ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
สาธารณะภัยธรรมชาติ
ตามหลักมนุษยธรรม

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติได้รับ
ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ 

ส่วนสวัสดิการ 
สังคม 



 

 

 ถึง หมู่ที่ ๑๐ ภัยธรรมชาติ ให้มี
ก าลังใจในการด ารงชีพ 

กับผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลาง  

เบื้องต้น สามารถด ารง
ชีพได้โดยปกต ิ

 
-๑๓๗- 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๖. สนับสนุนสงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
บริหารจัดการของศูนย์
ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
ศูนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรในเขตต าบลดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
หมู่บ้านได้ 

ศูนย์สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนท่ีอยู่
ในความ
รับผิดชอบของ
ศูนย์ฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนสวัสดิการ 
สังคม 

๗. อุดหนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที๑่ ถึง  
หมู่ที๑่๐ 

เพื่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ของแต่ละหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีของ อบต.ดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ในการพัฒนา

หมู่บ้าน 

การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๘. จัดหาผ้าห่มกันหนาว
ส าหรับผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ

เพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของ 
ราษฎรที่ยากไร้และ

จัดหาผ้าห่มกันหนาว
แจกจ่ายผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนมีผ้า
ห่มกันหนาว 

ราษฎรที่ยากไร้
และ
ผู้ด้อยโอกาส 

กองสวัสดิการ 
สังคม 



 

 

ประสบภัยธรรมชาต ิ ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ในเขตต าบลดงกลาง 

ประสบภัยธรรมชาติ 
ในเขตต าบลดงกลาง 

ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติในเขต
ต าบลดงกลาง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

-๑๓๙- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๙. โครงการวันท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์
ราชันย์ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานวันท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชันย์ 

เข้าร่วมกิจกรรมใน
การจัดงานวันท้องถิ่น
ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ระลึกถึงพระ
มหา
กรุณาธิคุณ 

พ่อค้า ประชาชน 
ข้าราชการพลเรือน
ระลึกถึงพระมหา 
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย 

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

จัดท าโครงการ
เสริมสร้างครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 
(ตามโครงการของ  
อบต.ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ครอบครับ
อบอุ่นเข้มแข็ง 

สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันครอบครัว
เข้าใจหลักการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๑๑. โครงการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างเครือข่าย จัดท าโครงการแก้ไข ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ลดการ เด็กและเยาวชนมีความรู้ กอง



 

 

การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เฝูาระวังปัญหา
ระหว่างหมู่บ้าน 
โรงเรียน ชุมชน และ
กลุ่มเพื่อนวัยรุ่น 
 

ปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 
 

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตั้งครรภ์ในวัย
เรียน 

ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงผลที่เกิดจาก
ความมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

สวัสดิการ 
สังคม 

-๑๔๐- 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. โครงการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้บุคคลใน
ครอบครัว ผู้น า
ชุมชน ผู้น าสตีร 
ประชาชนรับรู้ถึง
โทษทัณฑ์และความ
คุ้มครองทาง
กฎหมาย พรบ.
คุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

จัดท าโครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 

เกิดครอบครัวต้นแบบไม่
ใช้ความรุนแรงเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับ
ชุมชนและสังคม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 



 

 

๑๓. โครงการตัดแว่น
สายตาให้กับผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดท าโครงการตัดแว่น
สายตาให้กับผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุ
มองเห็นและ
ประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

 
 

-๑๔๑- 
แบบ ผ.๐๑ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๖.๑แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. จัดทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจน 

เพื่อให้ทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่
เรียนดีได้มีโอกาส
ศึกษาต่อ 

มอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่เรียนดี
แต่ยากจน ท้ัง ๓ 
โรงเรียน ในเขตบริการ

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

นักเรียนมีทุน
ส าหรับศึกษา
ต่อ 

นักเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจนได้มีโอกาสศึกษา
ต่อ 

กอง
การศึกษา 



 

 

ของ อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการเข้าค่าย

ลูกเสือและ 
ยุวกาชาดเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน
ลูกเสือและ 
ยุวกาชาด 

จัดกิจกรมงานลูกเสือ 
-  
ยุวกาชาดเครือข่าย
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
บริการ อบต.ดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรม 

เด็กนักเรียนได้เรียนรู้
การเข้าร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

-๑๔๖- 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. กิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมงานวันเด็ก 
โรงเรียนและ ศพด. ใน
เขต อบต.ดงกลาง  

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม
ในงานวันเด็ก 

กอง
การศึกษา 

๔. สนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์ทางการศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การเรียนการสอน
ให้กับโรงเรียนในเขต
บริการ อบต.ดงกลาง  

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีสื่อการเรียน
การสอนที่ดี 

โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา 

๕. โครงการฝึกอบรมการ
ใช้ภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่

เพื่อให้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความพร้อม
ในการเข้าสู่
ประชาคม

ประชาชนมีความพร้อม
ด้านภาษาในทุก ๆ ด้าน
ในการเข้าสู่ประชาคม

กอง
การศึกษา 



 

 

ประชาคมอาเซียน อาเซียน อาเซียน 
๖. จัดซื้อหนังสือพิมพ์

ส าหรับท่ีอ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้
อ่านหนังสือติดตาม
ข่าวสารต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 
ส าหรับท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้อ่านหนังสือ
ติดตามข่าวสารต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

ส านักปลัด 

 
-๑๔๗- 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ไมตรี
และให้นักเรียนได้มี
พลานามัยแข็งแรง 

อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

นักเรียนได้
ออกก าลังกาย 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
บริการได้มีสถานท่ี
ฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 

๘. ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีสถานท่ีออก
ก าลังกายและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ (ตาม
แบบ อบต.ดงกลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ประชาชนในต าบลดง
กลางมีสถานท่ีออกก าลัง
กายและท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 



 

 

๙. โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน
การบริหารการศึกษา 

เพื่อให้มีการพัฒนา
ในการจัดการศึกษา 

โครงการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน
การบริหารการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผ่านการ
ประเมิน 

มีการพัฒนาด้าน
การศึกษาดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
-๑๔๙- 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๖.๒แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

๑. สนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี ประเพณี
ท้องถิ่น และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสส าคัญหรือ
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น และ
ศาสนา กิจกรรมต่าง 
ๆ ตามโครงการที่
เสนอ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

นักเรียนได้ออก
ก าลังกาย 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
บริการได้มีสถานท่ี
ฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 

๒. สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
สภาวัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการของ
สภาวัฒนธรรมประจ า
ต าบล 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับสภาวัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

สภาวัฒนธรรมมี
งบประมาณใน
การจัดกิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการของสภา
วัฒนธรรมประจ าต าบล 

กอง
การศึกษา 

-๑๕๐- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. โครงการวันสัปดาห์
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ความส าคัญ
ผู้สูงอายุได้มีโอกาสท า

กิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์

ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐๐ 
คน ภายในเขตพื้นท่ี

ต าบลดงกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุรู้สึก
อบอุ่น 

ผู้สูงอายุได้มีโอกาสท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔. สนับสนุนงาน
บวงสรวงพระพรหม 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงาน

บวงสรวงพระพรหม 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมกัน 

กอง
การศึกษา 

๕. สนับสนุนงาน เพื่อรักษา สนับสนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  อนุรักษ์ ประชาชนมีโอกาสเข้า กอง



 

 

ประเพณีบุญผะ
เหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

งานประเพณีบุญผะ
เหวด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ร่วมกิจกรรมกัน การศึกษา 

๖. อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน 

อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐตามโครงการของ
แต่ละหน่วยงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ส าหรับบริการ

ต่างๆ 

ประชาชนได้เข้ารับ
บริการอย่างรวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

๗. โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ/จัด
จ้าง อปท. 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ส าหรับ

ด าเนินงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการ 

ส านักปลัด 

-๑๕๑- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. สนับสนุนงานการ
ปฏิบัติธรรม 

เพื่อให้ความส าคัญ
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานปฏิบัติธรรม
ส านักสงฆ์วโนทยาน 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

 ประชาชนใน
ต าบลรู้จัก
ประโยชน์การ
ปฎิบัติธรรม 

ประชาชน เด็ก เยาวชน
ในพื้นที่ได้มีจิตส านึกท่ี
ดีกว่าปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

 
-๑๕๒- 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔  เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
๗.๑แผนงานสาธารณสุข 

    งบประมาณและที่มา   หน่วยงาน



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๑. ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ในเชิงรุกใน
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลัง
กายให้กับประชาชนทุก
กลุ่มเปูาหมายมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

จัดตั้งแกนน าการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิค
ในทุกหมู่บ้าน ,โรงเรียน 
จ านวน  ๕๐  คน ในเขต
ต าบลดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

 ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนทุกกลุ่ม อายุ
ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพมากข้ึน สุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงผู้ปุวย
โรคไม่ติดต่อไม่มีโรค
แทรกซ้อน 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

๒. โครงการ
ประกวด
หมู่บ้านปลอด
ลูกน ้ายุงลาย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านใส่ใจ
ในการก าจัดลูกน ้า 

จัดท าโครงการประกวด
หมู่บ้านปลอดลูกน ้า
ยุงลาย หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

 ลด
ไข้เลือดออก

ในต าบล 

ประชาชนมีแรงจูงใจใน
การก าจัดลูกน ้ายุงลาย 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ 

-๑๕๒- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๓. 

โครงการรณรงค์
ควบคุมปูองกัน
โรคไข้เลือดออก
และก าจัดลูกน ้า
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลางร่วมกัน
ควบคุมและปูองกัน
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน ้า
ยุงลายเพื่อไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลาง ไม่เกิด
โรคไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

๔. จัดซื้อน ้ามัน เพื่อปูองกันการเกิด จัดซื้อน ้ามันเชื้อเพลิงพ่น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ไม่เป็นโรค ประชาชนในเขตพื้นท่ี อบต.ดงกลาง 



 

 

เชื้อเพลิงเพื่อพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 
 

หมอกควันก าจัดยุงลาย 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

(งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.)  (งบ อบต.) ไข้เลือดออก ต าบลดงกลาง ไม่เกิด
โรคไข้เลือดออก 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล  

๕. จัดซื้อทรายอะเบท
ก าจัดลูกน ้ายุงลาย 

เพื่อปูองกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดซื้อทรายอะเบทก าจัด
ลูกน ้ายุงลาย 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลาง ไม่เกิด
โรคไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

๖. จัดซื้อน ้ายาพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

เพื่อปูองกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดซื้อน ้ายาพ่นหมอก
ควัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลาง ไม่เกิด
โรคไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  

-๑๕๕- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 
 
 

เพื่อมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานใน
การปูองกันการเกิด
โรคไข้เลือดออก
ของประชาชนใน
ชุมชน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีเครื่องมือ
ปูองกัน

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลดงกลาง ไม่เกิด
โรคไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

๘. สนับสนุน
งบประมาณงาน

เพื่อหน่วยงาน
สาธารณสุขมี

สนับสนุนงบประมาณงาน
สาธารณสุขมูลฐาน  

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีเครื่องมือ
ในการ

หน่วยงานสาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ

ส านักปลัด 



 

 

สาธารณสุขมูล
ฐาน หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ ปฎิบัติงาน ด าเนินงาน 

๙. โครงการอบรม
วิธีการนวดแผน
โบราณ 

เพื่อส่งเสริมการ
นวดแผนไทย 

สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรมวิธีการนวดแผน
โบราณของหน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

เพื่อส่งเสริมการนวด
แผนไทยและช่วยส้าง
รายได้เสริม 

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการควบคุม
ปูองกันรณรงค์โรค
ไม่ติดต่อ 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

จัดซื้อเจาะเลือด จ านวน 
๑๐ เครื่อง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
สุขภาพดี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลัด
ร่วมกับ  
รพ.สต. 

 
-๑๕๖- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑. อุดหนุนส่วนทุน
ระบบประกัน
สุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ต าบลดง
กลาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประกัน
สุขภาพระดับต าบล 

อุดหนุนส่วนทุนระบบ
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ต าบลดงกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
ได้รับ

สวัสดิการ 

การบริหารของส่วนทุน
มีสถานะมั่นคงบริหาร
จัดการที่ด ี

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

๑๒. โครงการควบคุม
ปูองกันรณรงค์โรค
ไม่ติดต่อ

ผู้ปุวยได้รับการ
รักษาท่ีถูกวิธีทาง
การแพทย์ 

จัดท าโครงการรณรงค์
ควบคุมปูองโรคไม่ติดต่อ
จามโครงการของ

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
สุขภาพดี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลัด
ร่วมกับ 
 รพ.สต. 



 

 

(เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงและ
โรคติดต่อต่าง ๆ 

หน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๑๓. โครงการ
ควบคุมดูแล
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันการติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์การปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าภายในต าบล 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

โรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลัด 
และ รพ.สต. 

๑๔. อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ
แผงลอยอาหาร
และร้านค้าขาย
ของช า 

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและ
ร้านค้าขายของช า 
หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการแผงลอย
อาหารและร้านค้าขายของ
ช า หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
ปลอดภัย
จากโรคภัย 

ประชาชนในชุมชนจะได้
มีร้านขายของช าที่
สะอาดและปราศจาก
เชื้อโรค 

ส านักปลัด 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

-๑๕๗- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ อสม. 
ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 

เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของ อสม. 
ศึกษาดูงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลดง
กลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ส านักปลัด 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 



 

 

๑๖. สนับสนุน
งบประมาณการ
ออกปฏิบัติงาน
ของ อสม.ต าบล 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ  
อสม.ต าบลดงกลาง 

สนับสนุนงบประมาณการ
ออกปฏิบัติงานของ อสม.
ต าบลดงกลางตามโครงการ
ของหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ส านักปลัด
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

๑๗. โครงการรณรงค์
ตรวจมะเร็งปาก
มดลูกในสตรี อายุ 
๓๐-๖๐ ปี 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี
 
 

สนับสนุนรณรงค์การตรวจ
มะเร็งปากมดลูกในสตรี 
อายุ ๓๐-๖๐ ปี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สุขภาพอนามัยที่ด ี

ส านักปลัด
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

-๑๕๘- 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๘. โครงการซ่อมบ ารุง
รถยนต์ที่อยู่ใน
ความดูแล
รับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้รถยนต์ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลางมี
ประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะบริการ
ประชาชน 

โครงการซ่อมบ ารุงรถยนต์ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภัณฑ์
ส าหรับใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รถยนต์ที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลางมี
ประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัดฯ 

๑๙. โครงการฉีดวัคซีน  เพื่อให้ประชาชนได้  จัดฝึกอบรมตรมโครงการฉีด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน  ประชาชนได้ความรู้ ส านักปลัดสนง.



 

 

ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า หมู่ท่ี ๑ ถึง หมู่
ที่ ๑๐ 

ความรู้ในการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ี
ถูกหลักวิชาการ 

วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๕๐ คน  โดยให้ส านักงานปศุ
สัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้จัด
ฝึกอบรม(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

(งบ อบต.) 
 

(งบ อบต.) 
 

(งบ อบต.) 
 

(งบ อบต.) 
 

(งบ อบต.) 
 

เข้าใจในการ
ได้รับวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ในการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

ปศุสัตว์อ าเภอ
จตุรพักตร

พิมาน 

๒๐. รณรงค์ปูองกันโรค
เอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้กับเยาวชน 
ประชาชนในการปูองกัน
ภัยจากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้
ความรู้และแนวทางปูองกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้กับผู้น าชุมชน 
อาสาสมัครต่าง ๆ และ
เยาวชน ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
ระวัง

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

มากขึ้น 

 ผู้ปุวยเป็นโรคระวัง
ไม่แพร่กระจายโรค 

ส านักปลัด  
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

-๑๖๐- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๑. ศึกษาดูงานการ
ดูแลผู้ปุวยโรค
เอดส์ที่วัดพระพุทธ
บาทน ้าพุ จังหวัด
ลพบุร ี

เพื่อให้อาสาสมัคร
รับทราบและเข้าใจถึง
วิธีการปูองกันโรคเอดส์
และให้ค าแนะน ากับ
ผู้อื่นได ้

จัดท าโครงการศึกษาดูงานการ
ดูแลผู้ปุวยโรคเอดส์ที่วัดพระ
พุทธบาทน ้าพุ จังหวัดลพบุรี 
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข
และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
เข้าใจการแพร่
ระบาดของ
โรคและข้อ
ควรระวัง 

อาสมสมัคร
สาธารณสุขน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้
น ามาการควบคุม
และปูองกันโรค
เอดส ์

ส านักปลัด  
ร่วมกับ  
รพ.สต. 

๒๒. สนับสนุนและ สนับสนุนงบประมาณ อบต.ดงกลางสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ปุวยเอดส์มี ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ด้อย กองสวัสดิการ



 

 

สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในอ าเภอจตุร
พักตร-พิมาน 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ที่ด้อยโอกาสใน
สังคมให้มีความเป็นอยู่ที่
ด ี

งบประมาณให้กับศูนย์
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ใน
การบริหารจัดกาให้เพิ่มความ
ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอดส ์

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ก าลังใจในการ
ด ารงชีพ 

โอกาสในสังคมให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

สังคม 

 
-๑๖๒- 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
๘.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    งบประมาณและที่มา   หน่วยงาน



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอบ
หลัก 

๑. ประชุม อบต.
เคลื่อนที่ และ
พบปะประชาชน
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต่าง ๆ 

เพื่อร่วมพบปะประชุม  
ปรึกษาหารือและเสนอ
แนวคิดแนวทาง ในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการประชุม อบต.
สัญจร พบปะกับพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพื้นท่ี  
อบต.ดงกลาง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สามารถรับรู้
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนได้มี
โอกาสร่วมคิด ร่วม
แสดงความคิดเห็น 
ในการก าหนด
แนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัดฯ 

 
 

-๑๖๓- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒. อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการมี
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนกับการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออบรมให้ความรู้กับ
ประชาชนได้รู้จักกับ
บทบาทหน้าท่ีตน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
การพัฒนาท้องถิ่นและ
บทบาทหน้าท่ีของสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้กับประชาชนได้
รู้จักกับบทบาทหน้าท่ีตน
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาท้องถิ่นและบทบาท
หน้าท่ีของสภาท้องถิ่น ณ ท่ี
ท าการ อบต. โดยผู้รับการ
อบรมประกอบด้วย ผู้น า

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ

บริหาร
ราชการส่วน

ท้องถิ่น 

ประชาชนได้รู้จัก
บทบาทและหน้าท่ี
ของตนเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมการ
พัฒนาท้องถิ่นและ
บทบาทหน้าท่ีของ
สภาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 



 

 

หมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
อาสาสมัคร กรรการหมู่บ้าน 
และประชาชนผู้สนใจ 

๓. รณรงค์เชิญชวน
ประชาชนให้ไปใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 

เพื่อเชิญประชาชนให้ 
มาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งท้ังหมด 

จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง
โดยประสานผู้น าหมู่บ้านและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีร่วม
เดินขบวนและจัดกิจกรรม
รณรงค์การมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
เข้าใจใน
หลักการ
ปกครอง
ระบอบ

ประชาธิปไตย 

ประชาชนให้ มาใช้
สิทธ์ิเลือกตั้งท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งท้ังหมด 

ส านักปลัด 

 
-๑๖๔- 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔. เลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผู้บริหาร 
กรณีหมดวาระ
ต าแหน่งว่างหรือ
การเพิ่มจ านวน 

เพื่อจัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผู้บริหาร กรณี
หมดวาระต าแหน่งว่าง
หรือการเพิ่มจ านวน 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
หรือผู้บริหาร กรณีหมดวาระ
ต าแหน่งว่างหรือการเพิ่ม
จ านวน ในเขต อบต.ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมา
ใช้สิทธ์ิ

เลือกตั้งร้อย
ละ ๘๐ ของผู้

มาใช้สิทธ์ิ 

ประชาชนมาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้
มีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 

ส านักปลัด 

๕. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
บันทึกข้อมูล  

เพื่อจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ให้มีเป็นปัจจุบันและได้

องค์การบริหารส่วนต าบล
สนับสนุนงบประมาณให้กับ

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

รู้ข้อมูลของ
ประชาชน

ได้ข้อมูล จปฐ.ให้มี
เป็นปัจจุบันและได้

กอง
สวัสดิการ



 

 

กชช.๒. ค. ข้อมูลที่ถูกต้องถูกต้อง
ครบถ้วนส าหรับเป็น
ฐานข้อมูลในพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นผู้ด าเนินการออก
ส ารวจจัดเก็บข้อมูลของ
ราษฎร หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

ถูกต้อง ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนส าหรับเป็น
ฐานข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

สังคม 

๖. ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านหมู่
ที่ ๑ 
ถึง  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต. สามารถใช้งานใน
การประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต.ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นปัจจุบัน 

มีหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ อบต.ดงกลางท่ี
สามารถใช้งานแจ้ง
ข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

-๑๖๕- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. ติดตั้งกระจกส่อง
ทางตามทางแยก
ภายในต าบลดง
กลาง 

เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ใช้รถใช้ถนน 

ติดตั้งกระจกส่องทางตามทาง
แยกภายในหมู่บ้านในขเต
ต าบลดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การใช้ถนน 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัดฯ 



 

 

๘. จัดฝึกอบรม
สัมมนาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากร
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

จัดส่งคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
หน่วยงานราชการสถานศึกษา
จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มความรู้ให้
บุคลากรใน

การปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 

๙. ทัศนะศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมทัศนคติ
และวิสัยทัศน์ใน
การท างาน 

เพื่อให้บุคลากรของ
หน่วยงานได้รับทัศนคติ
และวิสัยทัศน์จาก
หน่วยงานท่ีศึกษาดูงาน
มาปรับปรุงประยุกต์ใช้
กับองค์กร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง เข้ารับการศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมทัศนคติและวิสัยทัศน์
ในการท างานจากหน่วยงานที่
ท าการศึกษาดูงานเพื่อน ามา
ปรับปรุงประยุกต์ใช้กับ
องค์กร และผู้น าชุมชน และ 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

บุคลากรน า
ความรู้ที่ได้มา
ใช้ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมีทัศนคติ
และวิสัยทัศน์จาก
หน่วยงานท่ีศึกษาดู
งานมาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้กับองค์กร 

ส านักปลัด 

-๑๖๗- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐. จัดซื้อวัสดุ/
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้บุคลากร
บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีวัสดุครุภัณฑ์
ปฏิบัติงาน

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างมี

ส านักปลัดฯ 



 

 

ประสิทธิภาพ 
๑๑. จัดท าระบบแผนท่ี

ภาษี 
เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าระบบแผนท่ีภาษี ตาม
แบบ อบต.ดงกลาง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีแผนท่ีใช้ใน
การ

ปฏิบัติงาน 

 มีแผนที่ภาษีส าหรับ
ปฏิบัติงานด้านการ
คลัง 

ส่วนคลัง 

๑๒. ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบลและ
จัดท าเว็ปไซด์ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
และนักเรียนได้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้
ในการด ารงชีวิต 
หรือเพื่อการศึกษา 

จัดหาคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง
ส าหรับใช้เป็นแม่ข่ายในการ
ให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล
ระบบแลนด์ที่มีประสิทธิภาพ
และจัดท าคู่มือเอกสารในการ
ใช้งาน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

บริการ
อินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบล

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนและ
นักเรียนได้ติดตาม
ข่าวสารเหตุการณ์
ต่าง ๆ พร้อมน ามา
ประยุกต์ใช้และ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ ์

ส านักปลัด 

๑๓. ติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียม
และติดตั้งระบบ 
LAN  

เพื่อเพ่ิมข้อมูล
ข่าวสารต่างๆเพื่อมา
ประยุกต์ใช้ในการ  
ปฏิบัติงาน 

ติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมและระบบ LAN 
ภายใน อบต.ดงกลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.)- 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสัญญาณ
ดาวเทียมที่มี
ประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

 
-๑๖๙- 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔. จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ เพื่อบริการ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชุมชน 

จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบเพื่อบริการ
ประชาชนในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ี อบต.ดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีเต็นท์ผ้าใบใช้
ท ากิจกรรมต่างๆ 

ประชาชนได้ใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน  

ส านักปลัด 
 

๑๕. จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิม จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ี ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ หน่วยงานมีวัสดุ/ ส านักปลัด 



 

 

ต่าง ๆ ในการท างาน ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

จ าเป็นในการปฏิบัติงานท่ี
ตรงกับความต้องการ 

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

 

๑๖. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
และเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการ
ส านักงาน 

เพื่อเป็นสถานท่ีที่มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการ สนง. อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ส านักงานมี
ครุภัณฑ์ที่ดี 

มีสถานท่ีจอดรถ
ของพนักงานส่วน
ต าบล และผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด  
 
 

๑๗. ซื้อเก้าอ้ี พร้อมโต๊ะ
ยาวเอนกประสงค์ 

เพื่อรองรับการจัด
กิจกรรมของ อบต.
ดงกลางและผู้ที่มา
ใช้บริการ 

 ซื้อเก้าอี้ พร้อมโต๊ะยาว
เอนกประสงค ์

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีโต๊ะ-เก้าอี้
ส าหรับบริการ

ประชาชน 

มีเก้าอ้ี โต๊ะไว้
ส าหรับบริการผู้มา
ติดต่อราชการ  
 

ส านักปลัด  

๑๘. จัดท าโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อสามารถก าหนด
กรอบแนวทางใน
การพัฒนาต าบลที่
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าโครงการ จัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สามารถรู้ปัญหา
ความต้องการ
ของประชาชน
โดยแท้จริง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนไดตรง
ตามความต้องการ 

ส านักปลัด  
 

-๑๗๐- 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๙. จัดซื้อสแตนด์ส าหรับ
กล่าวค ารายงานใน
พิธีการต่าง ๆ 

เพื่อใช้ในงานพิธี 
ต่าง ๆ 

จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ของ อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีครุภัณฑ์
ส าหรับปฏิบัติ

กิจกรรม 

 เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดงานพิธี
การต่าง ๆ  

ส านักปลัด 



 

 

๒๐. จัดซื้อโซฟาชุด
รับแขก 
 
 

เพื่อใช้เป็นชุดรับแขก 
ของผู้ที่มาติดต่อราชการ
กับ อบต.ดงกลาง 

ซื้อโซฟาชุดรับแขก ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีชุดรับแขก ผู้ที่มาติดต่อ
ราชการกับ อบต.
ดงกลาง ได้รับ
ความสะดวกสบาย  

ส านักปลัด 

๒๑. จัดซื้อแท่นรับเหรียญ
รางวัล 

เพื่อใช้เป็นที่รับรางวัลใน
การจัดการแข่งขันกีฬา 

ซื้อแท่นรับเหรียญรางวัล ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีแท่นรับรางวัล เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดงานแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล 

ส านักปลัด 

๒๒. ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝุายพลเรือน 

 เพื่อให้มีสถานที่ส าหรับ
ให้บริการประชาชน
อย่างเพียงพอและ
สะดวกในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยฝุายพลเรือน 

(ตามแบบ  
อบต.ดงกลาง) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีอาคารส าหรับ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

มีความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 

๒๓. จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงแบบไร้สายรอบ
ต าบล 

-เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนใน
ต าบลทราบ 

ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบ
ไร้สายรอบต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีเครื่องช่วย
ประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนทราบ 

-ประชาชน
สามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา 

ส านักปลัด 

-๑๗๑- 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๔. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า -เพื่อใช้เป็นเครื่องมือท า
ความสะอาดในการการ
พัฒนาสถานที่ราชการ 

ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็น(ชนิดสองล้อ) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีเครื่องมือ
ส านักงานเพิ่ม 

สถานท่ีราชการมี
ความสะอาด 

ส านักปลัด 



 

 

๒๕. จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

-เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ราชการมนการบริการ
ประชาชน 

ซื้อเครื่องปรับอากาศ
ชนิดแขน (ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างานและ
ใช้ในสถานท่ี
บริการ
ประชาชน 

ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการมี
สุขภาพจิตที่ดี
สะดวกสบายยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

 
-๑๗๖- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ ผ.๐๑ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 



 

 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 ๘..๒แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างสวน
สุขภาพและท าการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
ท าการ อบต. 

เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีสถานท่ีส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในและบริเวณ
โดยรอบ อบต.ดงกลาง  

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสิ่งแวดล้อม 
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีสถานท่ี
พักผ่อนหน่อยใจและ
สถานท่ีออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๒. ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ท าการ 
ส านักงาน อบต. 
ดงกลาง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงอาคารที่ท า
การ ส านักงาน อบต.
ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีพอ
ต่อการ

ปฏิบัติงาน 

ที่ท าการส านักงาน 
อบต.มีความพร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
-๑๗๗- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. ก่อสร้างปูาย
ปิดประกาศ 

เพื่อเพ่ิมการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ปูาย ตามแบบ 
อบต.ดงกลาง ภายในเขต 
อบต.ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีส าหรับ
เก็บวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

เพื่อมีห้องครัวที่
มั่นคงถาวร 

กองช่าง 



 

 

๔. ก่อสร้าง
ห้องครัว อบต. 

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ประกอบอาหารของ 
อบต. 

ก่อสร้างห้องครัว  
จ านวน ๑ หลัง 
ตามแบบแปลน 
อบต.ดงกลาง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีปูายปิด
ประกาศเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
 

 

๕. ก่อสร้างห้องน ้า
สาธารณะ 

เพื่อบริการผู้พิการผู้มา
ติดต่อราชการภายในท่ี
ท าการ อบต. 

ก่อสร้างห้องน ้าส าหรับผู้พิการ
,ผู้มาติดต่อราชการ 
ตามแบบแปลน อบต.ดงกลาง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีห้องน ้าส าหรับ
ผู้พิการ และผู้มา

รับบริการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

๖. ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อเป็นสถานท่ีที่มีความ
พร้อมในการบริการ
ประชาชน 

ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  
อบต.ดงกลาง                   
(ตามแบบแปลน อบต.) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนผู้มา
ใช้บริการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๗. ปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารห้อง
ประชุม อบต.
ดงกลาง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
พนักงานส่วนต าบลและ
สมาชิก อบต. 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารห้อง
ประชุม อบต.ดงกลาง (ตาม
แบบ อบต.ดงกลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ีส าหรับ
รองรับการ

จัดการประชุม
สภาฯ 

หน่วยงานมี
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

-๑๗๘- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘. ก่อสร้างลาน
จอดรถภายใน 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
ของพนักงานส่วน
ต าบล และผู้ที่มา

ก่อสร้างลานจอดรถ
ภายใน  
อบต.ดงกลาง 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีที่จอดรถผู้มา
ปฏิบัติงานและผู้
มาติดต่อราชการ

มีสถานท่ีจอดรถของ
พนักงานส่วนต าบล และ
ผู้ที่มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 
 



 

 

ติดต่อราชการ เพียงพอ 
๙. ก่อสร้างประตู

ทางเข้า – 
ทางออก 
หน้าท่ีท าการ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินในการ
ปฏิบัติราชการ 

ก่อสร้างประตูทางเข้า 
– ทางออก หน้าท่ีท า
การ อบต.ดงกลาง 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีประตูเข้า-ออก 
ส านักงาน 

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๑๐. ก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบท่ีท า
การ อบต.ดง
กลาง 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย์สินกับผู้
มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการและผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบท่ี
ท าการ อบต.ดงกลาง 
(ตามแบบแปลน อบต.
ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๑๑. โครงการจัดท า
ปูาย
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนและ
ผู้สนใจทราบและ
เข้าใจ 

จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์  
ตามแบบแปลน อบต.
ดงกลาง 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

 มีปูาย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

หน่วยงานมีปูายส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 

-๑๗๙- 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒. ซื้อ
รถจักรยานยนต์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ซื้อรถจักรยานยนต์ 
จ านวน ๑ คัน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภัณฑ์ในการ
ปฎิบัติงาน 

สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 



 

 

๑๓. ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในที่
ท าการ อบต. 
ดงกลาง 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในที่ท าการ อบต.
ดงกลาง 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

(๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความปลอดภัย
ในการปฏิบัติ

หน้าท่ีและผู้มา
ติดต่อราชการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและผู้มาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 

 
-๑๘๐- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       แบบ ผ.๐๒  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 



 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๒แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. ขยายเขตไฟฟูา  
หมู่ที่ ๑ ถึง  หมู่
ที่ ๑๐ 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟูา
แรงต ่า หมู่ที่ ๑  
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีไฟฟูา
ใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

๒. ติดตั้งไฟฟูาส่อง
สว่างตามมุมมืด
และที่
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ให้กับประชาชน 

ติดตั้งปรับปรุง
ไฟฟูาสาธารณะ
มุมมืด หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ปลอดภัย
ในการ
เดินทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
 

การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

 
-๑๘๒- 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

๓. ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่
ที่ ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่
ยังไม่มีไฟฟูา
ใช้ได้มีไฟฟูาใช้ 

ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีไฟฟูาใช้
ใน

การเกษตร 

ประชาชนท่ีประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมที่ยัง
ไม่มีไฟฟูาใช้ได้มีไฟฟูาใช้
และเพิ่มเติมพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร 

กองช่าง
ร่วมกับ 

การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 

รวม ๑๕ โครงการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓  
 

-๑๘๓- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจร  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับกลุ่ม
อาชีพและจัด
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ ๑- 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพและจัด
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ ตาม
โครงการของ 
อบต.ดงกลาง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพในต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริมนอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่ม
เกษตรกรใน
ต าบล 

 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 

 

๒. จัดตั้งกองทุน
กู้ยืมให้กับกลุ่ม
อาชีพ  
หมู่ที่ ๑- ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนได้
รวมกลุ่มกัน
ด าเนินกิจกรรม
สร้างเสริม
รายได้และ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม 

จัดตั้งส่วนทุนกู้ยืม
ให้กับกลุ่มอาชีพ
ในการด าเนิน
กิจกรรมสร้าง
เสริมรายได้และ
พัฒนารายได้และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มตาม
โครงการของแต่
ละหมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพในต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริมนอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

๓. สนับสนุนการ
เลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ บ่อ
พลาสติก ในนา
ข้าว และบ่อดิน 
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มเลี้ยง
ปลาในบ่อซีเมนต์ 
บ่อพลาสติก นา
ข้าว และบ่อดิน  
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริมนอกจากท า
เกษตรกรรม 

ส านักปลัด กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

-๑๘๔- 
 
 
 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา   หน่วยงาน หน่วยงานที่



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอ
บหลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๔. จัดตั้งกลุ่มผู้
เลี้ยงโค-กระบือ 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่
ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริม 

ส านักปลัด กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

๕. สนับสนุนการ
เลี้ยงกบ หมู่ท่ี 
๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงกบ หมู่ท่ี ๑ 
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริมนอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มเลี้ยงกบ
ในต าบล 

๖. สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เพื่อให้ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่ม 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด ศูนย์
ถ่ายทอดเทค
โนโลยี่ต าบล 

 
-๑๘๕- 

 
 
 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา   หน่วยงาน หน่วยงานที่



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอ
บหลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๗. สนับสนุน
ครอบครัว
ตัวอย่างด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน
ครอบครัว
ตัวอย่างด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

สนับสนุนรางวัล
แก่ครอบครัว
ตัวอย่างเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ ๑ 
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 
หมู่บ้านละ ๑ 
ครัวเรือน 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู ่
ที่ดี 

ประชาชนในเขต
ชุมชนจะได้มี
ครอบครัวตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

ส านักปลัด 
และ

พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ

จตุรพักตร
พิมาน 

ครอบครัว
ตัวอย่างใน
ต าบล 

๘. สนับสนุน
งบประมาณ
การด าเนินงาน
กลุ่ม OTOP  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
รายได้เสริมและ
สร้างกลุ่มอาชีพ 

สนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานกลุ่ม 
OTOP  กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร
ท่อผ้าและแปรรูป
ผ้า,กลุ่มผลิตภัณฑ์
จอบซิ่ง   

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนได้มีรายได้
หมุนเวียนในการ
ด าเนินงานพ่ึงตนเอง
ได ้

ส านักปลัด 
พัฒนา
ชุมชน 

กลุ่มท า
สินค้า 
OTOP ใน
ต าบล 
ดงกลาง 

 
-๑๘๖- 

 
 
 

   เป้าหมาย งบประมาณและที่มา   หน่วยงาน หน่วยงานที่



 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (ผลผลิตของ
โครงการ) 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอ
บหลัก 

ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๙. สนับสนุนกลุ่ม
จักสาน หมู่ที่ ๑ 
ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มจักสานมี
การสร้างรายได
ในกลุ่มส่งเสริม
ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มจักสานในการ
บริหารจัดการของ
กลุ่มส าหรับจัก
สานส าหรับ
จ าหน่ายในท้องถิ่น
และท้องถิ่น
ใกล้เคียง 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีรายได้เสริม กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริมนอกจากท า
การเกษตร 

ส านักปลัด กลุ่มจักสาน
ในต าบล 

รวม  ๔๕  โครงการ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙  
 
 

-๑๘๗- 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  ๒ ด้านสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
      ๕.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๕.๔ แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์  
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

 
หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ ๑ 
ถึง หมู่ ๑๐ 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการของแต่ละ
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
ของ อบต.ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีงบประมาณ
ในการพัฒนา

หมู่บ้าน 

การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
มีประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

กรรมการ
หมู่บ้านใน
ต าบล 
ดงกลาง 

รวม      ๕     โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

-๑๙๐- 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๖.๒ แผนงานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น 
และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสส าคัญหรือ
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุน
งบประมาณการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี
ท้องถิ่น และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ ตาม
โครงการที่เสนอ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมเนื่องใน
โอกาสส าคัญและ
ประเพณีท้องถิ่น 

กองการศึกษา กรรมการ
หมู่บ้าน 

๒. สนับสนุน
งบประมาณ
ส าหรับสภา
วัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ
ของสภา
วัฒนธรรมประจ า
ต าบล 

สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
สภาวัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

สภา
วัฒนธรรมมี

งบประมาณใน
การจัด
กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินการของ
สภาวัฒนธรรมประจ า
ต าบล 

กองการศึกษา สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

-๑๙๑- 

 

 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓. สนับสนุนงาน
บวงสรวงพระ
พรหม 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงาน

บวงสรวงพระพรหม 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมกัน 

กอง
การศึกษา 

อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๔. สนับสนุนงาน
ประเพณีบุญผะ
เหวดจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณ
งานประเพณีบุญผะ
เหวด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีโอกาสเข้า
ร่วมกิจกรรมกัน 

กอง
การศึกษา 

อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๕. อุดหนุน
หน่วยงานของ
รัฐ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน 

อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐตามโครงการของ
แต่ละหน่วยงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

งบประมาณ
ส าหรับบริการ
ต่างๆ พอเพียง 

ประชาชนได้เข้ารับ
บริการอย่างรวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

สถานศึกษาใน
เขตต าบล 

๖. โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง 
อปท. 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้างระดับ
อ าเภอ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

งบประมาณ
ส าหรับ
ด าเนินงาน
พอเพียง 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ 

ส านักปลัด ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ/จัด
จ้างระดับ
อ าเภอ 

-๑๙๒- 

 
 
 



 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗. สนับสนุนงาน
การปฏิบัติธรรม 

เพื่อให้
ความส าคัญและ
เป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานปฏิบัติธรรม
ส านักสงฆ์วโนทยาน 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ต าบลรู้จัก
ปฎิบัติธรรม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนในพ้ืนท่ีได้มี

จิตส านึกท่ีดีกว่า
ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

ส านักสงฆ์ใน
เขตต าบล 

รวม  ๓๕  โครงการ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗  
 
 

-๑๙๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
      ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ๗.๑ แผนงานด้านสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. สนับสนุน
งบประมาณงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 

เพื่อหน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

สนับสนุน
งบประมาณงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีเครื่องมือ
ในการ

ปฎิบัติงาน 

หน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลัด อสม.ประจ า
ต าบล 

รวม    ๕   โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑     
 

-๑๙๕- 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 



 

 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
      ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ๗.๑ แผนงานด้านสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                           รายละเอียดโครงการพัฒนา                                                                              แบบ ผ.๐๓  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ๗.๑ แผนงานด้านเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑
. 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
หัวนาค า หมู่ที่ ๔ 
ถึงบ้านดงแดง 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ 
เมตร ถนนสายบ้านหัว
นาค า หมู่ท่ี ๔ ต าบล
ดงกลาง ถึงทางไป
บ้านดงแดง ต.ดงแดง  

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ
สะดวก 
สบายเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมา 

กองช่าง อบจ.
ร้อยเอ็ด 

รวม    ๒    โครงการ ๑ ๑ - -      

-๑๙๖- 

 

 
แบบ ผ.๐๘ 

บัญชีครุภัณฑ ์



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓
(บาท 

๒๕๖๔(บาท) 

๑. แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ครุภัณฑ์ทาง

การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ส านักปลัด  
อบต. 

ดงกลาง 

๒. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
เล่นเด็ก
กลางแจ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๓. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้
ในงานส านักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๔. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
(โต๊ะ,เก้าอี)้ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

๕. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

-๑๙๗- 
 
 
 
 



 

 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒(บาท) ๒๕๖๓
(บาท 

๒๕๖๔(บาท) 

๖. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติของ ชรบ.
ในหมู่บ้าน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๗. แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์
,การแพทย์ 

ครุภัณฑ์ใช้ในการ
สาธารณสุข (เครื่องพ่น
หมอกควัน) 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๘. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ใช้ติดตามแยกบอกทาง รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๙. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๐. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกอง
ช่าง 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

 
-๑๙๘- 

 
 



 

 

 
 
 
 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

รายจ่ายตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๒. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ์ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๓. สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานและบริการ

ประชาชน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย

ครุภัณฑ ์
(รถกระเช้าไฟฟูา) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

 
-๑๙๙- 

แบบ  ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณที่ผ่านมา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ ์

(สแตนด์กล่าวรายงาน) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๕. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงานและบริการ

ประชาชน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ ์

(ชุดรับแขก) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

๑๖. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ ์

(แท่นรับเหรียญรางวัล) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ส านักปลัด 

รวม ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖  
 

-๒๐๐- 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ส่วนที่  ๕ 

การติดตามประเมินผล 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และ
ได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นสมมุติฐานใน
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่
ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์
ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังน้ันในข้ันต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้
ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๙ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ประกอบด้วยประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร) และคณะกรรมการฯ ประกอบจากหลายฝุายด้วยกัน ท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาคม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้แทนฝุายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝุายนี้
จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อ
น าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว 
ละ ๒ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี ้
                    ๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                    ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้นายส่วนค์การบริหารส่วน
ต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

-๒๐๑- 

 

 

 

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมอบให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 



 

 

๔.๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของ
งานท่ีจะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๔.๒  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมิน 

 ๔.๓  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินการซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหาร 

๔.๔  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) 
หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูง
เกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงานเมียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ( Cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอ
ทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่าง ๆ ใน
โครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงด าเนินงาน 

-๒๐๒- 

ในส่วนของ “การประเมินผล” น้ัน เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้การ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งช้ีว่า
แผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวช้ีวัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ( Feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการ
ตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่าง
เป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

 ๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณ  

      ตามที่ต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ 



 

 

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  คือ 

- รายการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณท าแบบสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแบบท่ีคณะกรรมการติดตามฯ ก าหนด 

 ๓.๒ การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
      การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้ทฤษฎีระบบมาใช้ในการวัดผลเชิงคุณภาพ  และใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
ต าบลในภาพรวม  เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
-๒๐๓- 

 
  ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  

      ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน 
สลับสับซ้อน 
       ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากขึ้น  
       ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
   ๑. การเขียนโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ หน่วยงานที่จัดโครงการควรเขียนตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ
ในโครงการ  และวัตถุประสงค์  เปูาหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ควรเขียนให้ตรงกับท่ีเสนอไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เพราะอาจจะมีปัญหาได้ หาก
หน่วยงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอาจเรียกไปสอบถาม  จนอาจได้รับการทักท้วงหรือคืนเงินได้ 

๒. จัดโครงการไม่ประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ประเมินผลโครงการเสนอให้ผู้บริหาร  แจ้งหน่วยทุกหน่วยงานเรื่องการ
จัดโครงการ  ให้ประสานงานกับหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ประเมินผลโครงการ  เพราะจะได้รายงานผลของโครงการได้ทันทีหลังโครงการเสร็จสิ้น เพื่อน า
ผลที่ได้ไปปรับใช้ในการจัดงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 
                    ๓. ปัญหาการมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือของประชาชนต าบลน ้าใส  ประชากรส่วนมาก  ไม่ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ
เท่าที่ควร  ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาภายนอกควบคุมไม่ได้  ควรหาวิธีการและแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่างๆ เช่น  การที่ชุมชนเสนอ
โครงการหรือปัญหาเข้ามา หากได้รับการแก้ไขแล้วให้ท าหนังสือช้ีแจงกลับถึงผลการแก้ไข  ประชาชนก็จะมองเห็นถึงความส าคัญขององค์กร อยาก
มีส่วนร่วมมากขึ้นก็เป็นได้ และเรื่องการส่งเสริมอาชีพและรายได้  ควรหาเครือข่ายการสร้างรายได้มากกว่าการส่งเสริมอาชีพ  เพราะประชาชนไม่มี
ความมั่นใจว่าหากประกอบอาชีพใดๆแล้วจะมีตลาดรองรับ  หากมีตลาดรองรับประชาชนก็จะประกอบอาชีพได้เอง  และให้ความร่วมมือกับต าบล
เอง  การจัดโครงการใดๆควรประชาสัมพันธ์การจัดโครงการทุกข้ันตอน  ทุกช่องทางและประกาศผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบทุกกิจกรรม
และทุกสื่อ เช่น เฟสบุ๊คหน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน หนังสือประชาสัมพันธ์ถึงชุมชนโดยตรง  เพื่อเสริมสร้างความเชื่อใจของประชาชนกับองค์กร 
และได้รับความร่วมมือ  ท่ีดีต่อไปในอนาคตได้ 
                     ๔. การด าเนินโครงการตามระยะเวลาในแผนการด าเนินงานตามที่ได้ระยะเวลาในแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  ที่ทุกหน่วยงานของต าบลได้เสนอไว้ พบว่าหลายโครงการไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน  ท าให้หลาย
โครงการด าเนินการล่าช้า  ท าให้ได้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  คณะกรรมการติดตามฯ  ไม่สามารถติดตามโครงการได้  เพราะต้องรายงานผลการ

http://www.dla.go.th/


 

 

ติดตามฯ ต่อผู้บริหารตามระเบียบฯ  ภายในเดือนตุลาคม  เห็นควรท า MOU กับหน่วยงานให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ปรากฏในแผนการ
ด าเนินงาน 
 

-๒๐๔- 
 
                     ๕. การติดตามการรายงานผลโครงการเงินอุดหนุนหลายโครงการในปีงบประมาณก่อนๆ ไม่รายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
โครงการ หรือรายงานล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบ  เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน  เพื่อติดตามการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินอุดหนุนให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ต่อไป 
                     ๖. การเสนอโครงการเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นหลายโครงการที่หน่วยงานได้ด าเนินการ  แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ  หน่วยงาน
ไม่ได้เสนอเข้าบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานควรให้ความส าคัญกับโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเสมอ  และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ  ของโครงการที่อยู่ในแผนควรท าบันทึกแจ้งหน่วยงานท่ีมีหน้าที่จัดท าแผนช้ีแจงถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้วยเสมอ เพื่อปูองกันการถูก
เรียกเงินคืนของหน่วยตรวจสอบ 
                     ๗.การเขียนโครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน คณะกรรมการติดตามฯ  ได้สอบถามถึงการเขียนโครงการเกี่ยวกับ
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานพบว่า  ไม่มีการเขียนโครงการ  คณะกรรมการติดตามฯ  เสนอให้  หน่วยงานกองช่าง  เขียนโครงการเกี่ยวกับ
การก่อสร้างเพื่อเสนอผู้บริหาร  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจัดจ้างต่อไป  เพื่อคณะกรรมการฯ จะได้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการ และติดตาม
ประเมินผลได้ต่อไป 
 

-๒๐๕- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม 
และเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑ 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ค าน า 
                 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑– ๒๕๖๔)เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร และ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  และบาง
โครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ    ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง    จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑– ๒๕๖๔)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี ๑  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงกลาง ต่อไป 
 
 
 
                                                                                             (นายพนมลักษณ์     อาจโต)  
                                                                                      นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลดงกลาง  
                                                                                                     มถุินายน ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 
 

เหตุผลความจ าเป็น 
                  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
                 องค์การบรหิารสว่นต าบลดงกลาง ไดด้ าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑– ๒๕๖๔) เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น แต่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต้องสอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-



 

 

๒๕๖๕) และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดของโครงการ     ดั้งนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน  
                 ข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน  “ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้
ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
                (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
                (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การาบริหารส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหาร
ท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป”  
ในกรณีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีระยะเวลาการใช้บังคับเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ให้ด าเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
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