
 

 

สารบญั 

เรื่อง                          หน้า  
 
ส่วนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
           - สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงกลาง                            ๑ - ๘ 

ส่วนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) 
           - สภาพปัญหา  และผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงกลางในปีทีผ่่านมา         
              (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)                                                                                           ๙ - ๑๑ 
           -สรปุสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)          ๑๒ - ๔๖ 

ส่วนท่ี ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          - ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                                                              ๔๗ - ๔๘ 
          - ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระดบัชาติ                   ๔๙ - ๔๙ 
          - ยุทธศาสตรจ์ังหวัดและแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน                                                   ๔๙ - ๕๘ 
          - การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาท้องถ่ิน                                                                                ๕๙ - ๖๐ 
          - การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง                                               ๖๑ - ๖๓ 
          - ความเช่ือมโยงยุทศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดและยทุธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน               ๖๔ - ๖๘ 
          - แผนที่ยุทธศาสตร์                                                                                                ๖๙ - ๗๐ 
          - รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์                                                                                       ๗๑ 

ส่วนท่ี ๔ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
          - การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ                                                                       ๗๒ 
          - บัญชีสรุปโครงการพฒันาท้องถ่ิน (แบบ ผ.๐๑)                                                              ๗๓ - ๗๗ 
          - บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน (แบบ ผ.๐๒)                                                                   ๗๘ - ๑๔๘ 
          - รายละเอียดโครงการพฒันา (แบบ ผ.๐๒/๑)                                                               ๑๔๙ - ๑๖๓ 
          - บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๘)                                                                                   ๑๖๓ - ๑๖๖ 

ส่วนท่ี ๕ การติดตามและประเมนิผล 
          - การติดตามและประเมินผลพฒันาแผนพฒันาท้องถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ )             ๑๖๗ – ๑๖๙ 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
   
                    แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถ่ินในปีที่จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้
กระบวนการจัดท างบประมาณ เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
                    การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางได้ยึด
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ และครอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                   องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะ
แสดงกรอบในการพัฒนาท้องถ่ินและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ส่งผล
ให้การพัฒนาต าบลมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 
 
 
                            ลงช่ือ 
                           (นายพนมลกัษณ์     อาจโต) 
                                                                                       นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลดงกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 
๑.  สภาพท่ัวไป 
        ๑.๑ ท่ีตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ของอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ  ประมาณ  ๗กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ๓๓   กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อ
กับต าบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับต าบลหัวช้างและต าบลดงแดง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต ้ ติดกับต าบลศรีโคตรอ าเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออกติดกับต าบลป่าสังข์  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตกติดกับต าบลหัวช้างอ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
        ๑.๒ เนื้อท่ี  ประมาณ  ๓๕.๘๕ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๒,๔๐๖.๒๕ ไร่ 
        ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ    มีลักษณะเป็นที่ราบ 
        ๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน  ๑,๔๘๗  ครัวเรือน 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น าหมูบ่้าน 

ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านดงกลาง ๒๙๓ ๓๑๕ ๖๐๘ ๑๗๖ นายบุญมา      สีขันธ์ 
๒ บ้านกุดแคน ๓๗๕ ๓๔๕ ๗๒๐ ๑๙๕ นายประมูล     เทียมสิงห์ 
๓ บ้านดงยาง ๔๗๖ ๔๗๐ ๙๔๖ ๒๕๑ นายนรงค์       พลยาง 
๔ บ้านหัวนาค า ๓๓๐ ๓๔๑ ๖๗๑ ๑๔๙ นายไพบูลย์     สุริศักดิ์ 
๕ บ้านนางงาม ๒๖๑ ๒๖๔ ๕๒๕ ๑๓๙ นางสาวกาญจนา  เมืองนาม 
๖ บ้านพานมูล ๕๐๗ ๔๕๘ ๙๖๕ ๒๑๐ นายสัมฤทธ์ิ     วงศ์ภักดี 
๗ บ้านหัวงัว ๒๖๔ ๒๘๑ ๕๔๕ ๑๓๕ นายนิกร         วงค์เจริญ 
๘ บ้านเก่าน้อย ๑๓๖ ๑๑๕ ๒๕๑ ๕๗ นายทองปาน    สีขันธ์ 
๙ บ้านหนองอีกุ้ม ๘๒ ๑๐๒ ๑๘๔ ๕๐ นายค าภา        โพโสภา 

๑๐ บ้านหัวนาค า ๒๕๒ ๒๑๓ ๔๖๕ ๑๒๕ นางวรัญญญา   วงศ์ศักดิ์ 
รวม ๒,๙๗๖ ๒,๙๐๔ ๕,๘๘๐ ๑,๔๘๗  

 
                ๑.๕ ประชากร  มปีระชากรท้ังสิ้น  ๕,๘๘๐  คน  แยกเป็น  ชาย  ๒,๙๗๖ คน  หญิง  ๒,๙๐๔ คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๗  คน/ตร.กม.(ข้อมูล ณ  วันท่ี ๒๔  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย) 

  ส่วนท่ี ๑ 



 

 

 

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
              ๒.๑ อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านาเป็นหลัก  และหลงัฤดูการ
เก็บเกี่ยวจะปลกูพืชผักต่าง  ๆ  การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เป็นแรงงานและจ าหน่าย     เช่น  โค  กระบือ สุกรเป็นต้น และมกีาร
ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง ค้าขาย  รับราชการ   ท าอตุสาหกรรม  ในครัวเรือน    ได้แก่  การท าเครื่องมือ
ทางการเกษตร   เช่น   การท าผลิตภัณฑจ์ากเศษเหล็ก 
              ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
                      - ปั้มน้ ามันและแกส๊               ๓ แห่ง 
               - โรงส ี                       ๑๐ แห่ง 
               - ร้านซ่อมรถทั่วไป                         ๖          แห่ง 
               - ร้านเสริมสวย                         ๔  แห่ง 
               - ร้านค้า (ขายของช า  ขายของสด)                     ๓๗  แห่ง 
               - ร้านขายอาหารสัตว์/พันธ์ุพืช                       -     แห่ง 
               - อุตสาหกรรมในครัวเรอืน                      ๒๔  แห่ง 
                      - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                                                               ๒          แห่ง 

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

        ๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
             - วัด/ส านักสงฆ์                                 ๑๑ แห่ง 
             - ศาลเจ้า                 - แห่ง 
             - โบสถ์                           ๕ แห่ง 
             - เมร ุ                          ๘ แห่ง 

      ๓.๓ การสาธารณสุข  
           - โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพประจ าต าบล-หมูบ่้าน                     ๑        แห่ง 
            - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า             ๑๐      หมู่บ้าน (๑๐๐%) 
             - ศูนย์ ศส.มช.               ๑๐ แห่ง 

-๒- 



 

 

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

๔. การบริการพ้ืนฐาน   
 ๔.๑ การคมนาคม 
      - ถนนสายหลักที่ใช้ในการเดินทางสู่อ าเภอ มีจ านวน ๑ สาย สภาพเป็นถนนลาดยาง 
      - ถนนที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/ต าบล สภาพเปน็ถนนลูกรงัเป็นสัดส่วน 
      - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก และมีถนนลกูรังเป็นสัดส่วนที่น้อย 
               - ถนนที่ใช้ส าหรับการเกษตร มีสภาพเป็นถนนดินที่แคบ ท าให้สญัจรไปมาไมส่ะดวก 
      - รถยนต ์        ๓๖๒  คัน 
      - รถอีแต๋น            -   คัน 
      - รถไถนาเดินตาม        ๑๐๐  คัน 
      - รถไถนาขนาดใหญ่          ๓๐  คัน 
      - รถจักรยานยนต์                  ๑,๒๐๐   คัน 

 ๔.๒ การโทรคมนาคม  
     - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข          -  แห่ง 
      - สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ          -  แห่ง 
      - ตู้โทรศัพท์สาธารณะ           -  ตู ้
      - จ านวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท ์      ๑๐๐  เปอรเ์ซ็นต์ 

 ๔.๓ การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมูบ่้าน แต่บางพื้นทีป่ระชาชนต้องเดินสายไฟฟ้าเป็นระยะทางที่  
 ไกลท าใหบ้างครัวเรือนยงัไม่มีไฟฟ้าใช้  

  ๔.๔ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
      - ล าน้ า/ล าห้วย        ๙ สาย 
      - บึง หนอง และอื่นๆ                ๑๘ แห่ง 

 ๔.๕ แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 
      - ฝาย         ๖ แห่ง 
      - บ่อน้ าดื่ม         ๑๐ บ่อ 
      - บ่อโยก         ๑๐ บ่อ 
      - ประปาหมู่บ้าน        ๑๐ แห่ง 

-๓- 



 

 

 

๕. ข้อมลูอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
      - ทรัพยากรดิน ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
      - ทรัพยากรน้ าในฤดูแล้งประชาชนจะขาดน้ าเพื่อการบรโิภค  อุปโภค และน้ าส าหรบัใช้ในการเกษตร 
      - ทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ในทีส่าธารณะ  แต่จะประสบปญัหาการบกุรุกของราษฎร 
 เพื่อใช้เป็นพื้นที่ท ากิน และใช้ไมส้ าหรับการก่อสร้างบ้านเรอืนและท าเช้ือเพลิง 
      - ที่สาธารณะประโยชน์ ๑๐ แห่ง 

 ๕.๒ มวลชนจัดตั้งขึ้น 
     - ลูกเสือชาวบ้าน  (ฝึกอบรมจ านวน)      ๑ รุ่น 
      - ต ารวจอาสา        ๔๒ คน 
      - อาสาสมัครป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดหมู่บ้าน     ๒๓๓ คน 
      - อาสาสมัคร อปพร.        ๑๐๔ คน 
      - อาสาสมัครอื่น ๆ (ระบุ) ชรบ.หมู่ที่ 3        ๙๒ คน 

 ๕.๓ ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
 ๕.๓.๑ การรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน ดังนี ้
     - 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. ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญา

ตร ี
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนต าบล - - ๑ - ๓ ๑๐ ๓ ๔ ๒๑ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ ๕ - ๒ ๔ ๓ ๑๐ - ๑ ๒๕ 
พนักงานจ้างทั่วไป ๑ - - - - - - - ๑ 

รวม ๖ - ๓ ๔ ๖ ๒๐ ๓ ๕ ๔๗ 

รายการ 
รายได้(บาท) 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงกลางจัดเก็บเอง 

๕๓๓,๖๓๗.๗๘ ๕๗๐,๔๖๗,.๖๖ ๕๗๗,๐๑๑.๘๑ ๕๑๑,๖๔๘.๙๐ 

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเกบ็ให ้ ๑๕,๖๓๕,๗๗๗.๖๘ ๑๘,๕๗๔,๙๙๙.๒๗ ๑๗,๔๘๘,๕๕๗.๑๘ ๑๖,๐๘๒,๘๖๗.๑๓ 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๑๖,๑๔๘,๓๕๖.๐๐ ๑๔,๖๗๒,๖๒๑.๐๐ ๑๗,๗๓๕,๑๐๒.๐๐ ๑๘,๔๓๔๐๗๔.๐๐ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ๔๔๙,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๓๐๐.๐๐ ๒๒,๗๘๘.๐๐ 

รวม ๓๒,๓๑๗,๗๗๑.๔๖ ๓๔,๒๖๗,๐๘๔.๙๓ ๓๕,๘๓๐,๙๗๐.๙๙ ๓๕,๐๕๑,๓๗๘.๐๓ 



 

 

 
๖.๒.๒ ข้อมลูรายจา่ยจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

รายจา่ย 
รายจา่ยจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

รายจา่ยจริง 
ปี ๒๕๖๑ 

รายจา่ยจริง 
ปี ๒๕๖๒ 

รายจา่ยจริง 
ปี ๒๕๖๖๓ 

งบกลาง ๘,๙๗๒,๘๙๐.๐๐ ๙,๗๗๙,๗๗๙.๕๐ ๑๐,๔๐๕,๗๐๙.๓๑ ๑๐,๘๖๓,๗๔๑.๐๐ 
งบบุคลากร ๑๐,๙๘๒,๔๘๑.๐๐ ๑๑,๗๓๘,๕๙๖.๐๐ ๑๒,๑๑๑,๐๗๒.๐๐ ๑๒,๔๙๗,๑๗๙.๐๐ 
งบด าเนินงาน ๕,๕๕๑,๘๑๒.๙๙ ๕,๘๔๑,๓๗๕.๐๗ ๖,๖๑๕,๙๐๘.๕๗ ๖,๑๐๕,๕๒๐.๘๙ 
งบลงทุน ๒,๐๐๗,๕๐๐.๐๐ ๒,๒๐๒,๙๓๑.๐๐ ๑,๕๔๗,๘๐๐.๐๐ ๒,๓๘๗,๖๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน ๒,๕๓๙,๖๗๓.๖๐ ๑,๗๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๓,๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๖๓,๗๔๐.๐๐ 
รวมรายจา่ยงบประมาณ ๓๐,๐๕๔,๓๕๗.๕๙ ๓๑,๒๙๖,๖๘๔.๕๗ ๓๒,๓๑๑,๔๘๙.๘๘ ๓๓,๐๑๗,๗๘๐.๘๙ 

 
๗.  จุดเด่นของพ้ืนท่ี  (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางมีส่วนราชการต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ในการติดต่อราชการ 
และการประสานด้านการพัฒนาเป็นอย่างมาก อาทิเช่น โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร  โรงเรียนบ้าน
หัวนาค า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงกลาง พร้อมส่วนราชการต่างๆ ที่มีส านักงานในที่ว่าการอ าเภอจตุรพักตร
พิมาน 

 ทั้งนี้พื้นที่เป็นที่ราบเหมาะส าหรับการเกษตรและแต่ละหมู่บ้านจะอยู่เรียงกันมีลักษณะเป็นวงกลมท าให้การ
ติดต่อประสานงานสะดวก และยังมีการท าอาชีพเสริมคือการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มี ความมั่นคง เช่น การท า
ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก การท าเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้เสื้อผ้า เป็นต้น 

๘. อ่ืน ๆ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ได้ด าเนินกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในการให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน ดังนี้ 

 ๑. ด้านความซื่อสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ 
     - ท าการตรวจสอบเอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางให้มีการเปิดเผย - เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการด าเนินการและการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ประชาชนและผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน 
- จัดต้ังศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางข้ึนเพื่อเป็นจุดบริการให้กับประชาชนที่สนใจใน
ข้อมูลข่าวสาร มาศึกษาค้นคว้าได้ฟรี โดยการบริการทุกวันท าการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ตลอดจน
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

-๖- 
 



 

 

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

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

           ๓. การท ากิจกรรมเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน 
 -  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยได้สนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
           (๒)  จัดการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยการจัดระเบียบชุมชนร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน 
 (๓) จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดยจัดท าโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
“โครงการอบรมเยาวชน” เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม ได้เข้าใจในปัญหายาเสพติดและรู้ถึงการป้องกันตนเอง
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  (๔) จัดท ากิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โครงการออกก าลังกายเพื่อส่งเสริมให้มี
สุขภาพที่ดี 
  (๕) จัดหน่วยบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควันและแจกจ่ายสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย  การ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนก 
  (๖) ส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในประเพณีวันสงกรานต์ และ
การจัดงานวันเด็ก 
   (๗) การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญ และประเพณีต่าง ๆ กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วัน
สงกรานต์ วันข้ึนปีใหม่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา และวันลอยกระทง 
   (๘) อุดหนุนด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตต าบล เช่า การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณใน
กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ 

 - ด้านการจัดการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๑) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยด าเนินการปลูกป่าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ และตัดแต่งกิ่งไม้ 
ประสานกับโรงเรียนในเขตต าบลในการคัดแยกขยะและสิ่งของที่ใช้แล้วให้น ากลับมาใช้ใหม่ จัดฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น
อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

-๗- 
 



 

 

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

 - ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     (๑) ตั้งด่านตรวจในชุมชนทุกชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดที่บุคคลมีไว้
ครอบครอง 
     (๒) เข้าร่วมกับอ าเภอจตุรพักตรพิมาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น โครงการ ๖๐ วัน เพื่อ
ในหลวง โครงการรวมพลคนเสื้อเหลืองและกิจกรรมอื่น ๆ 
     (๓) จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของพนักงานและลูกจ้าง 
     (๔) จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของประชาชนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 - การให้บริการประชาชน 
              (๑) ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงกลาง เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    (๒) ให้พนักงานและลูกจ้างมีการปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อบริการประชาชน เช่น งานด้าน
ผลประโยชน์ (การจัดเก็บภาษี) และบริการงานด้านอื่น ๆ 
 

-๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ส่วนท่ี ๒ 
 

สภาพปัญหา และผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบลดงกลางในปีทีผ่่านมา 
 

      ๑.  สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน 
๒. ปัญหาถนนภายในหมู่บ้าน 
 
๓. ปัญหาไฟฟ้ามุมมืด 
๔. ปัญหาไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
๕. ปัญหาน้ าไหลเข้าบ้านเรือนราษฎร 

ปัญหาดา้นแหล่งน้ า 
๑. ปัญหาน้ าด่ืมสะอาดไม่เพียงพอ  และขาดแคลน  
    แหล่งน้ าดื่ม 
๒. ปัญหาไมม่ีระบบประปาใช้ 
๓. ปัญหาไมม่ีภาชนะกักเกบ็น้ าฝน 
๔. ปัญหาแหลง่น้ าธรรมชาติ 
๕. ปัญหาคลองส่งน้ า 
๖. ปัญหาแหลง่น้ าเพื่อการเกษตรไมเ่พียงพอ 
๗. ปัญหาจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างประหยัด 

 
๑. ถนนลูกรงัขรุขระเป็นหลมุเป็นบ่อ  การคมนาคมไม่สะดวก 
๒. ถนนภายในหมู่บ้านขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  มีฝุ่นละออง     
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างไม่เพียงพอตามถนน 
๔. พื้นที่การเกษตรไฟฟ้าไม่เข้าถึงจ านวน ๑๐ หมู่บ้าน 
๕. ขาดการวางท่อระบายน้ าในชุมชน  ท าให้น้ าท่วมขังได้ง่าย 
 
๑. ประชาชนขาดน้ าสะอาดในการอุปโภค บริโภค   
จ านวน ๔ หมู่บ้าน 
๒. ประปาไม่พอใช้  จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีภาชนะกักเกบ็น้ าฝนไม่เพียงพอ 
๔. แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน 
๕. คลองส่งน้ าที่การเกษตรไม่ทั่วถึง 
๖. ไม่มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ 
๗. ประชาชนขาดจิตส านึกในการใช้น้ าอย่างมีคุณค่าและ   
    ประหยัด 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
๑. ปัญหารายได้ของประชาชน 
๒. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
๓. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 
๔. ขาดส่วนทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพ 
๕. ขาดความรู้ในการพัฒนาปรับปรุง ผลผลิตทาง 
การเกษตร 
๖. ปัญหาการว่างงาน 
 
๗. ไม่มีอ านาจต่อรองในการจ าหน่ายผลผลิต 
 
๘. ขาดการจ้างงานในพื้นที่  และอัตราค่าแรงต่ า 

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

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 
๒. ปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
๓. ปัญหาคุณภาพดินเสื่อม 
๔. ปัญหาที่ดินส าหรับทิ้งขยะ 
๕. ปัญหาขาดจิตส านึกในการอนรุักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 
๑. ประชาชนมีรายได้ไม่พอเพียงแก่การครองชีพ 
๒. ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ า  ไม่คุ้มการลงทุน 
๓. ไม่มีแหลง่รองรบัผลผลิต  และตลาดกลางในการรับซื้อผลผลิต 
๔. ประชาชนขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
๕. ขาดความรู้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชทางการเกษตร 
 
๖. เยาวชนจบการศึกษา  ไม่มีงานท าและอัตราการว่างงาน   
   หลังฤดูการเก็บเกี่ยว 
๗. ประชากรขาดการรวมกลุม่เพือ่ต่อรองราคา  และแก้ไข  
   ปัญหาของเกษตรกร 
๘. อัตราค่าแรงในพื้นที่ต่ าและการจ้างงานในชุมชนมีน้อย 
 
๑. ประชาชน  เยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด 
๒. ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการประสบภัยแล้งและ  
    วาตะภัย 
๓. การลักขโมยทรัพย์สิน 
๔. ไม่มีห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน 
๕. ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 
๑. ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะ 
๒. การตัดไม้ท าลายป่าในพื้นที่สาธารณะ 
๓. ดินเสื่อมคุณภาพ  ดินเค็ม 
๔. ไม่มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะในชุมชน 
๕. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
-๑๐- 

 
 
 



 

 

 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ปัญหาดา้นการศึกษา  และวัฒนธรรม 
๑. ปัญหาการศึกษาต่อ 
 
๒. ปัญหาขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ 
๓. ปัญหาแหลง่ข้อมลูข่าวสาร 
 
๔. ปัญหาการอนรุักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมอันดี  
   งาม 
๕. ปัญหาการอนรุักษ์ภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

ปัญหาดา้นสาธารณสุข 
๑. ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๒. ปัญหาโรคระบาดในชุมชน 
๓. ปัญหาส่วนทุนยาประจ าหมูบ่้าน 
๔. ปัญหาขาดความรูเ้บื้องต้นในการรักษาโรค 
๕. ปัญหาด้านการบริการสาธารณสุข 
๖. ปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ 
๗. ปัญหาโรคเอดส ์

ปัญหาดา้นการเมือง  การบริการ 
๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการเมือง 
    การปกครอง 
๒. ปัญหาการติดต่อประสานระหว่างหมู่บ้าน 
    กับองค์การบรหิารส่วนต าบล 
๓. ความร่วมมือในกิจกรรมของ องค์การบรหิาร 
    ส่วนต าบล 

 
๑. เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่  
   สูงข้ึนครบทุกคน 
๒. ผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งบุตรหลานเล่าเรียน 
๓. ขาดห้องสมุดประชาชนประจ าหมู่บ้าน/ต าบลให้ประชาชน  
    ศึกษาหาความรู้ 
๔. ขาดการสานต่อระหว่างประชาชนกับเยาวชนในการอนุรักษ์     
    ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
๕. ขาดการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

๑. ประชาชนขาดการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเท่าที่ควร 
๒. มีโรคระบาดในชุมชน  เช่นโรคไข้เลือดออก 
๓. ไม่มีส่วนทุนยา  และยาที่ใช้ไม่มีคุณภาพ 
๔. ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกัน 
๕. การให้บริการด้านสาธารณสุขไม่ทั่วถึง 
๖. ถังขยะไม่เพียงพอกับขยะตามหมู่บ้าน 
๗. การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
 

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

 
-๑๑- 

 
 
 



 

 

๒.  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 

๑. ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
๒. โครงการก่อสร้างศาลา
จตุรมุข อบต.ดงกลาง 
๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายใน อบต.ดงกลาง 
๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ภายใน อบต. 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าภายในต าบลดงกลาง  
๖. โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพื่อการเกษตรภายในต าบล 
ดงกลาง 
๗. โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก 

 
จ านวน  ๒ โครงการ 

   จ านวน  ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๕  โครงการ 
 

จ านวน  ๒ โครงการ 
 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 

 
-เพื่อเพื่อมีเส้นทางสัญจรไป-มาสะดวก  
-เพื่อให้มสีถานที่จัดในการต้อนรับฯ 
 
-เพื่อให้มกีระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
ในส านักงาน 
- มีใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 
 - เพื่อให้มกีระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
- เพื่อส่งเสริมเกษตรกรใหม้ีเส้นทาง
สะดวกในการเกบ็ผลผลิต  
 
- เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขังในหมู่บ้าน 

๒. ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถ่ินไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นสเีขียว 
๒. โครงการรักษ์น้ า รกัษ์ป่า 
รักษาแผ่นดิน  
๓. โครงการตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณะ 

จ านวน  ๑    โครงการ 
 
จ านวน  ๑    โครงการ 

 
จ านวน  ๑    โครงการ 

 

- ประชาชนรูจ้ักความส าคัญของป่า 
 
- ประชาชนอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนไม่บกุรุกที่สาธารณะ 

๓. ดา้นแหล่งน้ า ๑. โครงการจัดซือ้วัสดุอื่น ๆ -จ านวน  ๑    โครงการ - มีวัสดุซ่อมแซมระบบประปา 
๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. โครงการซื้อสารเคมีปอ้งและ
ก าจัดศัตรูพืช 

 
จ านวน ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑    โครงการ 

 

 
- ประชาชนในต าบลสามารถประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้เพิ่มข้ึน 
- ประชาชนมสีารป้องกันยาปราบศัตูร
พืช 

 
-๑๒- 

 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๕. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 
๑. โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 
ศพด.ในเขต อบต.ดงกลางและ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล  
๔. จัดซื้ออปุกรณ์กีฬา 
๕.จัดท าแผนพัฒนาต าบลสามป ี
 
๖. โครงการวันผู้สงูอายุและ
ครอบครัวแหง่ชาติ 
๗. โครงการฝึกอบรมสภา
เยาวชนต าบลนอกสถานที ่
๘. โครงการศึกษาดูงานของ 
ผู้สงูอายุ 
๙. โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา 
๑๐.โครงการฝึกอบรม อปพร. 
 
๑๑. โครงการบ าบัดและฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 
 

 
จ านวน ๕ แห่ง 

 
 
 

จ านวน  ๕  แห่ง 
 

 
จ านวน  ๑   โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

   จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 
- เด็กได้รับประทานอาหารครบทัง้ ๕ หมู ่
 
 
 
- เด็กมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 
- เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ และห่างไกลยา
เสพติด 
- เพื่อส่งเสริมการออกก าลงักาย 
- เพื่อให้มีความพรอ้มในการพัฒนาต าบล 
 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญก าลังใจที่ดีข้ึน 
 
- เพิ่มความรัก ความสามัคคี ในหมู่
เยาวชนภายในต าบล 
- ประชาชนน าความรู้ที่ได้มาประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้กับครอบครัว 
- เพื่อรับรู้ข้อมลูข่าวสารในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบเหตุได้ทันเวลา 
- เพื่อให้มีความรู้และเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ่าน 
- เพื่อป้องกันปัญญายาเสพติดภายใน
ชุมชน 

-๑๓- 
 
 
 

 



 

 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๑๒. โครงการสมทบส่วนทุน
สวัสดิการชุมชน 
๑๓. โครงการประชุมผูป้กครอง
นักเรียน ศพด. 
๑๔. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๕. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๖. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๗. โครงการปจัฉิมบัณฑิตน้อย
(เผยแพรส่ถานศึกษา) 
๑๘. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
๑๙ .เบี้ยยังชีพผู้พิการและ
ผู้สงูอายุประชาชนในพื้นที่ อบต. 
๒๐. สงเคราะหผ์ูป้ระสบภัยทาง
ธรรมชาติ 
๒๑. ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
 
๒๒. ปรับปรงุบอ่ทิ้งขยะ 
๒๓. วางท่อระบายน้ 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  ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๒ โครงการ 
   

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 จ านวน  ๑  โครงการ 
 จ านวน  ๑   โครงการ 

 

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
ประชาชนในต าบล 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสด/ุครุภัณฑ์ส าหรับนกัเรียน
ครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัยในการ
เรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและก าลังใจที่จะศึกษา
ต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 
 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลอืตรงกับ
ความต้องการ 
- เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้มีทีส่ าหรับทิ้งขยะ 
- บรรเทาความเดือดรอ้นให้กบั
ประชาชน 

-๑๔- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑.จัดซื้อหนังสือพมิพ์ใหก้ับ    
   หมู่ที่ ๑-๑๐ 
๒.โครงการอนรุักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๓. โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระพรหม 
๔. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนกัเรียนและครู
ผู้ดูแลเดก็ 
๕. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๖. โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเดก็ 
๗.ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติวัน
พ่อแห่งชาติ และวันแม่
แห่งชาติ 
 

 
 

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 

 
 
 

 
 
-ราษฎรในต าบลรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปจัจบุัน 
-ราษฎรในพื้นที่รูจ้ักอนรุักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ
ประจ าอ าเภอ 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครผูู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับครผูู้ดูแลเด็ก 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้ดูแล
เด็ก 
 
- เพื่อให้ประชาชนในต าบล
ระลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จประ
เจ้าอยู่หัวฯ 
 

 
-๑๕- 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 

๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสขุ 

 
๑. โครงการอุดหนุนการ
บริการสาธารณสุขมลูฐาน 
๒. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่น
ยุงลาย 
๕. รณรงค์ปอ้งกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน 

 
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
   จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-น าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีข้ึน 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ลูกน้ ายุงลายในต าบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

 
๑.จัดซื้อวัสดุส านักงาน/
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดเุช้ือเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร ์
๒. ๓. โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 
๖. ค่าบ ารุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
๗. จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร 
 

 
   จ านวน  ๖  รายการ 

(จ านวน ๑๖ ครั้ง) 
 
 
 
จ านวน   ๑๗  รายการ 

 
 

จ านวน  ๑ รายการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 
 

 
-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบรกิาร
ประชาชนในต าบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์ส าหรบัการ
ท างานที่พร้อมท าให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 
- เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-๑๖- 

 



 

 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

 
 
๖. ซ่อมแซมครุภัณฑ ์
ส านักงาน 
๗. ค่าบ ารุงรักษาและค่า 
ซ่อมแซมที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
๘.โครงการทัศนศึกษาดู 
งานนอกสถานที ่
 
 
๙. โครงการเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาท้องที ่
ท้องถ่ินสมัพันธ์ 

 
 

จ านวน  ๑  รายการ 
 

จ านวน   ๔ โครงการ 
 
 

จ านวน   ๑ โครงการ 
 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 

 
 
- เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
-ผู้บรหิาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนต าบล 
น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
-ผู้บรหิารฯ,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานส่วนต าบลมี
ความสัมพันธ์ในองค์กรและ
ระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

 
-๑๗- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

            ๒.๑ การน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ( ข้อบญัญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ีปรากฏ 

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๕ ๑๓ 
๒.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙ ๔ 
๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ๑๒ ๑ 
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๑ ๒ 
๕.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๖๕ ๓๔ 
๖.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ ๑๗ 
๗.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๒ ๑๕ 
๘.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๘ ๓๖ 

รวม ๒๒๑ ๑๒๐ 
 
 

สรุป โดยภาพรวมของการน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการท้ังหมด      
          จ านวน  ๑๒๐  โครงการ และได้ด าเนินการท้ังหมดตามแผนด าเนินการ คิดเปน็ร้อยละ ๕๔.๓๐% 

-๑๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
        ๒.๒.  ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปใีนเชิงคุณภาพ 

 ๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๔๒ โครงการ 
    ด าเนินการไป  ๑๓  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๙๕ 
 ๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๒๐ 
            โครงการ   ด าเนินการไป  ๔  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐ 
 ๓. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน้ า วางแผนงาน/โครงการไว้  ๑๒  โครงการ 
     ด าเนินการไป   ๑   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘.๓๓  
 ๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๒ โครงการ 
              ด าเนินการไป ๒ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๖.๒๕  
 ๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๖๕  โครงการ 
     ด าเนินการไป  ๓๔  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๓๑ 
 ๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๑๗  โครงการ 
              ด าเนินการไป ๑๗  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
 ๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๒ โครงการ 
     ด าเนินการไป  ๑๕  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๑๘ 
           ๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๓๘ โครงการ 
               ด าเนินการไป  ๓๕   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๐ 

         สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจ าปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาโครงการที่ก าหนดไว้แก้ไขปัญหาตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้ตามที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะ
ได้จัดท าแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 
 

............................................................................................................................. ................................................ 
 
 

-๑๙- 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
๒.๓ การประเมินการน าแผนพฒันาไปปฏิบัตเิชิงคุณภาพ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลไดส้รปุการจัดเก็บข้อมลู จากการส่งแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 (๑) แบบสอบถาม 
  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดทีส่่ง  จ านวน  ๒๐๐  ชุด 
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จ านวน  ๑๘๐  ชุด 
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ชาย     จ านวน  ๘๐  คน 
  หญิง     จ านวน  ๑๐๐  คน 
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อายุต่ ากว่า  ๒๐   ป ี  จ านวน  ๖  คน 
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๖  คน 
  อายุ     ๓๑–๔๐   ป ี  จ านวน  ๓๓  คน 
  อายุ     ๔๑–๕๐   ป ี  จ านวน           ๔๒คน 
  อายุ ๕๑–๖๐   ป ี  จ านวน  ๕๑  คน 
  อายุมากกว่า   ๖๐   ป ี  จ านวน  ๑๒  คน 
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประถมศึกษา    จ านวน  ๘๘  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๖๐  คน 
  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๑๗  คน 
  ปริญญาตร ี   จ านวน  ๑๕  คน 
  สูงกว่าปริญญาตร ี  จ านวน  -  คน 
  อื่น ๆ     จ านวน   -  คน 
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  รับราชการ    จ านวน  ๕  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ   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 
  อื่น ๆ     จ านวน    -  คน 

-๒๐- 
 



 

 

 
        สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
                 (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

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

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กจิกรรม 

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  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

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 
-๒๑- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

    ๓. สรปุสถานการณ์การพัฒนา 
        - การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพฒันาในปัจจบุันและโอกาสพฒันาในอนาคตขององค์การบริหาร
ส่วน    
          ต าบลดงกลาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 
   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคลอ้ง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ มีการปรบัปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  -พื้นที่รบัผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  ส านักงานมีไมเ่พียงพอมผีลท าใหผ้ล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ระบบข้อมลู 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมลู 
 - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเกบ็ข้อมูล 

๓. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝกึอบรมอย่างต่อเนือ่ง 

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

  - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง  
๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบรหิารงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไมเ่พียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย ์

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยัง่ยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต่ า ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกทีส่าธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ท าลายป่า 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน  - ขาดจิตส านักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-๒๒- 
 



 

 

 
 
โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 

 - นโยบายของรฐับาล /จังหวัด ที่สนับสนุนสง่เสรมิด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกจิพอเพียง 
 - การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รบั การ  
              ถ่ายโอน 

    - อ านาจหน้าที่ซ้ าซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับทอ้งถ่ิน 
-๒๓- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 

๑. ก่อสร้างทางเดินเข้า/ออก 
ศพด. อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการปรับปรุงถนนดิน 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 
๓. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ทางเข้า/ออก อบต. 
๔. โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ถนนดินทางเข้าวัดป่าดงนิคม 
๕. โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ภายใน อบต. 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

  จ านวน  ๑๐ โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

-เพื่อการสัญจรไปมาของผู้ใช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภัย 
- ประชาชนใช้เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
เพื่อการสญัจรไปมาของผู้ใช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภัย 
- เพื่อมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
- เพื่อบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

๒. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
แลสิ่งแวดล้อม 

 
๑. โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้น
สีเชียว 
๒. โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ า 
รักแผ่นดิน 

 
จ านวน  ๑  โครง 

 
จ านวน  ๑  โครง 

 
- ประชาชนรูจ้ักความส าคัญ
ของป่า 
- ประชาชนรูจ้ักความส าคัญ
ของป่า 

๓. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

- - - 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- - - 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๑. โรงการอาหารกลางวัน 
เด็ก ศพด.ในเขต อบต.ดง
กลางและโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ อบต.ดงกลาง 

จ านวน ๕ แห่ง 
 
 
 

จ านวน  ๕ แห่ง 
 
 

- เด็กได้รับประทานอาหาร
ครบทัง้ ๕ หมู ่
 
 
- เด็กมสีุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 
 

-๒๔- 
 
 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้าน
สังคมและคณุภาพ
ชีวิต 

 
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล และกีฬาเครอืข่าย 
 
๔. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า 
    มุมมืดภายในต าบล 
๕. โครงการจัดซือ้ถังขยะถังขยะ 
๖. จัดซื้ออปุกรณ์กีฬา 
 
๗. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 
๘ .โครงการวันผู้สงูอายุและ
ครอบครัวแหง่ชาติ 
๙. โครงการประชุมผูป้กครอง
นักเรียน ศพด. 
๑๐. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๑. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๒. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๓. โครงการปจัฉิมบัณฑิตน้อย 
 
๑๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
๑๕.เบี้ยยังชีพผู้พกิารและ
ประชาชนในพื้นที่ อบต. 
๑๖.สงเคราะห์ผูป้ระสบภัยทาง
ธรรมชาติ 

 
จ านวน ๑ โครงการ 

 
 

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

 
จ านวน  ๕ โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  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 

 
จ านวน  ๑ โครงการ 

 

 
- เพื่อต่อต้านยาเสพติดและ
ประชาชนมีความรักและ 
ความสามัคคี 
- เพื่อสะดวกทัง้ชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
- เพื่อความสะอาดภายในต าบล 
-เพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลัง
กายมีสุขภาพแข็งแรง 
-เพื่อความปลอดภัยในชีวิตใน
การด ารงชีวิตของประชาชน 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญก าลังใจที่
ดี 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสด/ุครุภัณฑ์ส าหรับ 
นักเรียนครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัย 
ในการเรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและก าลังใจที่จะ 
ศึกษาต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความ 
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
-ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ด ี
ข้ึน 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลอื 
ตรงกบัความต้องการ 

-๒๕- 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
 ๑๗.ซ่อมแซมรถบรรทุก

ขยะ 
๑๙. ปรับปรงุบอ่ทิ้งขยะ 
๒๐.วางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
๒๑. โครงการฝกึอบรม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
จ านวน  ๑๐  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 

--เพื่อบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้มีทีส่ าหรับทิ้งขยะ 
- บรรเทาความเดือดรอ้น 
ให้กับประชาชน 
- ประชาชนเยาวชนไม่ติดยา
เสพติด 

-๒๖- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-๒๗- 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม 

 
 
๑.โครงการอนรุักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๒. โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระพรหม 
๓. อุดหนุนหน่วยกาชาด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนกัเรียนและครู
ผู้ดูแลเดก็ 
๕. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๖. โครงการบัณฑิตน้อย 
 
 
 
๘. ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ และวันแม ่
แห่งชาติ 
๙. ท าป้ายเฉลิมพระเกียรต ิ
 
 
๑๐. โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งเด็ก ศพด. 
๑๑. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
 

 
 
จ านวน  ๑๑  โครงการ 

 
 

จ านวน ๑  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 
 
 

จ านวน ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

 
 
-ราษฎรในพื้นที่รูจ้ักอนรุักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิง่ศักดิ์สทิธ์ิ
ประจ าอ าเภอ 
เครือข่ายได้รับความรู้จากการ 
เข้าร่วมกจิกรรมในค่ายฝกึจริง 
- หน่วยกาชาดมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการที่ดียิง่ข้ึน 
 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครผูู้ดูแลเด็ก 
- เป็นขวัญก าลังใจให้กบัเด็ก
ก่อนวัยเรียนในการเตรียม
ความพร้อมในการจะศึกษาเล่า
เรียนต่อไป 
- เพื่อระลกึถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 
-ให้ประชาชนระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
-ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
เด็ก 
-มีความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับ ผู้ดูแลเด็ก 



 

 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา

และวัฒนธรรม 

๑๒. โครงการค่าใช่จ่ายพัฒนาคร ู จ านวน  1  โครงการ - พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่เพิม่มากข้ึน 

๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสขุ 

 
๑. โครงการอุดหนุนการบริการ
สาธารณสุขมลูฐาน 
๒. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่นยุงลาย 
๕. รณรงค์ปอ้งกันโรคพิษสุนัข
บ้าน 

 
จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 

 
จ านวน  ๑ โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

   จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-น าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีข้ึน 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ลูกน้ ายุงลายในต าบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑.ท าป้ายประชาสมัพันธ์ 
 
๒. จัดซื้อวัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
 
๓. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน/วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุก่อสร้าง/วัสดุ
เช้ือเพลิง/วัสดงุานบ้านงานครัว/
วัสดุประปา/วัสดุคอมพิวเตอร ์
๔. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 
๖. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
๗. ค่าบ ารุงรักษาและค่าซอ่มแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

    
จ านวน  ๖  รายการ 

 
 

จ านวน  ๑  รายการ 
 

 
จ านวน   ๔ โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

-ราษฎรในต าบลได้รบัรู้
ข่าวสารในเรือ่งต่าง ๆ 
-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบรกิาร
ประชาชนในต าบล 
-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยทัง้ชีวิตและทรพัย์สิน 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์ส าหรบั
การท างานที่พรอ้มท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 

-๒๘- 



 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

๘.โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงไร้สาย (เสียงตามสาย) 
๙. โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
๑๐. จัดซื้อวัสดสุ านักงาน 
 
๑๑. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
๑๒. จัดซื้อวัสดงุานบ้านงานครัว 
๑๓. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 
๑๔.วัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น 
 
๑๕. วัสดุคอมพิวเตอร ์
 
๑๖. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ 
 
๑๗. ซื้อวัสดุเครื่องดบัเพลิง 

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๒๓  รายการ 
 

จ านวน  ๕  รายการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน ๒  หลัง 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

-ประชาชนรับรู้ ข่าวสารของ
ทางราชการทันเหตุการณ์ 
- เพื่ อ ใ ช้ปฎิบัติ งานบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 
- เพื่อบริการประชาชนภายใน
ต าบล 
- เ พื่ อ ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด
ส านักงาน 
- เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน(ไฟฟ้า
มุมมืด 
-บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพื่อปฎิบัติราชการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อปฎิบัติราชการบริการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-๒๙- 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
                  การน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ีปรากฏ 

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๖๒ ๘ 
๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ๒ 
๓. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ๑๒ - 
๔. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๒ - 
๕. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๖๕ ๕๑ 
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ ๑๔ 
๗. การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๒ ๑๕ 
๘. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๘ ๔๐ 

รวม ๒๔๘ ๑๔๐ 
 
 

สรุป โดยภาพรวมของการน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการท้ังหมด      
          จ านวน  ๑๔๐  โครงการ และได้ด าเนินการท้ังหมดตามแผนด าเนินการ คิดเปน็ร้อยละ ๕๖.๔๕ % 

 
 

-๓๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

๒.๒ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคณุภาพ 

 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. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน้ า วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๓  โครงการ 
 ด าเนินการไป  ๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๒๑ 
 ๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๑ โครงการ 
             ด าเนินการไป 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 าปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาโครงการที่ก าหนดไว้แก้ไขปัญหาตรงกับ
ความต้องการของประชาชนได้ตามที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง จะ
ได้จัดท าแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 

-๓๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
             ๒.๓ การประเมินการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัตเิชิงคุณภาพ 
               องค์การบรหิารส่วนต าบลไดส้รปุการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อ
การด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดทีส่่ง  จ านวน  ๒๐๐  ชุด 
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จ านวน  ๑๘๐  ชุด 
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ชาย     จ านวน  ๘๐  คน 
  หญิง     จ านวน  ๑๐๐  คน 
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อายุต่ ากว่า  ๒๐   ป ี  จ านวน  ๖  คน 
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๖  คน 
  อายุ     ๓๑ – ๔๐   ป ี  จ านวน  ๓๓  คน 
  อายุ     ๔๑ – ๕๐   ป ี  จ านวน            ๔๒                 คน 
  อายุ ๕๑ – ๖๐   ป ี  จ านวน  ๕๑  คน 
  อายุมากกว่า   ๖๐   ป ี  จ านวน  ๑๒  คน 
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประถมศึกษา    จ านวน  ๘๘  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๖๐  คน 
  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๑๗  คน 
  ปริญญาตร ี   จ านวน  ๑๕  คน 
  สูงกว่าปริญญาตร ี  จ านวน  -  คน 
  อื่น ๆ     จ านวน   -  คน 
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  รับราชการ    จ านวน  ๕  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ   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 
  อื่น ๆ     จ านวน    -  คน 

-๓๒- 
 



 

 

        สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
                 (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก ๑๐) พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 

๑) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กจิกรรม 

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  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

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 
-๓๓- 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
      ๓. สรปุสถานการณ์การพัฒนา 

- การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพฒันาในปจัจุบันและโอกาสพฒันาในอนาคตขององค์การบริหาร    
  ส่วนต าบลดงกลาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 
   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคลอ้ง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ มีการปรบัปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  -พื้นที่รบัผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  ส านักงานมีไมเ่พียงพอมผีลท าใหผ้ล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ระบบข้อมลู 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมลู 
 - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเกบ็ข้อมูล 

๓. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝกึอบรมอย่างต่อเนือ่ง 

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

  - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง  
๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบรหิารงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไมเ่พียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย ์

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยัง่ยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต่ า ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกทีส่าธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ท าลายป่า 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน  - ขาดจิตส านักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-๓๔- 



 

 

 
             โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 

 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
              เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

 - การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน 

            ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
    -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  

     - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
              - ภารหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
                        ถ่ายโอน 

     - อ านาจหน้าที่ซ้ าซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถ่ิน 
-๓๕- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๑. ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
๑. โครงการปรับปรุงถนนดินทางเข้า
วัดป่าดงนิคม 
๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้าง
ทางเดินเข้า/ออก ศพด. 
๓.โครงการก่อสร้างป้าย ศพด. อบต. 
๔. โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ คสล. 
๕. โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายใน 
ศพด.ดงกลาง 

 
จ านวน  ๑ โครงการ 

 
จ านวน  ๑ โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
-เพื่อเพื่อมีการสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย 
-เพื่อความปลอดภัยของเด็กและ
ผู้ปฎิบัตงิาน 
-เพื่อให้ประชาชนรู้จกัสถานที่ ศพด. 
- เพื่อใช้ในการจัดกจิกรรม 
 
- เพื่อบริการประชาชนผู้มาใช้บริการ 

๒. ดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถ่ินไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นมีเขียว 
๒. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

จ านวน  ๑    โครงการ 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 

- ประชาชนรูจ้ักความส าคัญของป่า 
 
- ประชาชนส านึกในพระมหากรุณาฯ 

๓. ดา้นแหล่งน้ า - - - 
๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 
๑. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 

 
จ านวน ๑๐ โครงการ 

 

 
- ประชาชนในต าบลสามารถประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้เพิ่มข้ึน 

 

-๓๖- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 
 
๑. โรงการอาหารกลางวัน เด็ก 
ศพด.ในเขต อบต.ดงกลางและ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล  
๔. จัดซื้ออปุกรณ์กีฬา 
๕.จัดท าแผนพัฒนาต าบลสามป ี
 
๗. โครงการวันผู้สงูอายุและ
ครอบครัวแหง่ชาติ 
 
๘. โครงการฝึกอบรมสภา
เยาวชนต าบลนอกสถานที ่
๙. โครงการศึกษาดูงานของ 
ประชาชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
๑๐. โครงการจัดซื้อเสาวิทยุ
พร้อมติดตัง้ 
๑๑.โครงการฝึกอบรม อปพร. 
 
๑๒. โครงการบ าบัดและฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพติด 

 
 

จ านวน ๕ แห่ง 
 
 
 

จ านวน  ๕  แห่ง 
 

 
จ านวน  ๑   โครงการ 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

   จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 

 
 
- เด็กได้รับประทานอาหารครบ 
ทั้ง ๕ หมู ่
 
 
- เด็กมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
 
 
- เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ และห่างไกล
ยาเสพติด 
- เพื่อส่งเสริมการออกก าลงักาย 
- เพื่อให้มีความพรอ้มในการพัฒนา
ต าบล 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญก าลังใจที่ดีข้ึน 
 
 
- เพิ่มความรัก ความสามัคคี ในหมู่
เยาวชนภายในต าบล 
- ประชาชนน าความรู้ที่ได้มาประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้กับครอบครัว 
 
- เพื่อรับรู้ข้อมลูข่าวสารในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันเวลา 
- เพื่อให้มีความรู้และเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง่าน 
- เพื่อป้องกันปัญญายาเสพติดภายใน
ชุมชน 

-๓๗- 



 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
 ๑๓. โครงการสมทบส่วนทุน

สวัสดิการชุมชน 
๑๔. โครงการประชุม
ผู้ปกครองนกัเรียน ศพด. 
๑๕. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๖. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๗. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๘. โครงการปจัฉิมบัณฑิต
น้อย(เผยแพรส่ถานศึกษา) 
๑๙. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอบุัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
๒๐.เบี้ยยังชีพผู้พกิารและ
ผู้สงูอายุประชาชนในพื้นที่ 
อบต. 
๒๑สงเคราะห์ผูป้ระสบภัยทาง
ธรรมชาติ 
๒๒.ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
 
๒๓. ปรับปรงุบอ่ทิ้งขยะ 
๒๔.โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โรงเรียนผูสู้งอายุ 
๒๕. โครงการเปิดโรงเรียน
ผู้สงูอายุ 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑ โครงการ 
 

 
จ านวน  ๒ โครงการ 

    
จ านวน    ๑  โครงการ 

 
จ านวน  ๑  โครงการ 
จ านวน  ๑  โครงการ 

 
จ านวน ๑ โครงการ 

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหก้ับ
ประชาชนในต าบล 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสด/ุครุภัณฑ์ส าหรับ
นักเรียนครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัยใน
การเรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและก าลังใจที่จะ
ศึกษาต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี
ข้ึน 
 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลอื
ตรงกบัความต้องการ 
- เพื่อบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เพื่อให้มีทีส่ าหรับทิ้งขยะ 
- มีความรู้สามารถในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
-มีความรู้สามารถในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

-๓๘- 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
๑.โครงการอนรุักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๒.โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระพรหม 
๓. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนกัเรียนและครู
ผู้ดูแลเดก็ 
๔. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๕. โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคร ู
ผู้ดูแลเดก็ 
๖. ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ และวันแม่
แห่งชาติ 
๗.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๘.จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
เด็ก ศพด.ดงกลาง 

 
 
จ านวน  ๑๑  โครงการ 

(๑๐ หมู่บ้าน) 
 

จ านวน ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

 
จ านวน  ๒  โครงการ 

 
 
  จ านวน ๑  โครงการ 
 

จ านวน ๑  โครงการ 

 
 
-ราษฎรในพื้นที่รูจ้ักอนรุักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและการด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
 
-ราษฎรได้สักการะสิง่ศักดิ์สทิธ์ิประจ าอ าเภอ 
 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผูป้กครองและ
ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับครู
ผู้ดูแลเดก็ 
- เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้ดูแลเดก็ 
 
 
- เพื่อให้ประชาชนในต าบลระลึกถงึพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเดจ็ประ
เจ้าอยู่หัวฯ 
-ขวัญก าลังใจเด็ก 
 
-เด็กมีความความสามารถรู้เพิม่ 

-๓๙- 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคณุภาพ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสขุ 

๑. โครงการอุดหนุนการ
บริการสาธารณสุขมลูฐาน 
๒. โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่น
ยุงลาย 
๕. รณรงค์ปอ้งกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน 
๖. โครงการสง่เสรมิ
สุขภาพชุมชน 

จ านวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 
 
   จ านวน  ๑  โครงการ 
 

จ านวน  ๑  โครงการ 

-น าความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีข้ึน 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ลูกน้ ายุงลายในต าบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในต าบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 
- ประชาฃนไม่มีโรคร่างการ
แข็งแรง 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

 
๑.จัดซื้อวัสดุส านักงาน/
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดเุช้ือเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร ์
๒. ๓. โครงการจัดซือ้
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 
๖. ค่าบ ารุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
๗. จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร 

 
   จ านวน  ๘  รายการ 

  
 
 
 

จ านวน   ๑๐ รายการ 
 
 

จ านวน  ๑๐ รายการ 
 

จ านวน  ๒  โครงการ 
 
 

จ านวน ๑ โครงการ 
 

 
-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบรกิาร
ประชาชนในต าบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์ส าหรบั
การท างานที่พรอ้มท าให้การ
ท างานมีประสิทธิภาพ 
- เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในต าบล 
 
- เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ 

-๔๐- 
 



 

 

 
 
 

 
                  การน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการท่ีปรากฏ 

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ท่ีได้ปฏิบัติ 
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๒ ๕ 
๒.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๐ ๒ 
๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ๑๒ - 
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๒ ๑๐ 
๕.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๖๕ ๓๖ 
๖.การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๗ ๑๗ 
๗.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๒ ๑๖ 
๘.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๘ ๒๓ 

รวม ๒๔๘ ๑๐๙ 
 

สรุป โดยภาพรวมของการน าแผนด าเนินการไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติตามแผนด าเนินการท้ังหมด      
          จ านวน  ๑๐๙  โครงการ และได้ด าเนินการท้ังหมดตามแผนด าเนินการ คิดเปน็ร้อยละ ๔๓.๙๕ % 

-๔๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๒.๒.  ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ 

๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๔๒ โครงการ 
                         ด าเนินการไป  ๕ โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ ๑๑.๙๐ 

๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๒๐ 
   โครงการ   ด าเนินการไป  ๒  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐.๐๐ 
๓. สาขาพัฒนาดา้นแหล่งน้ า วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๐  โครงการ 

                         ด าเนินการไป  ..-...  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ...-... 
๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๒ โครงการ 
    ด าเนินการไป ๑๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๒๕ 
๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคณุภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๖๕  โครงการ 
    ด าเนินการไป  ๓๖  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  ๕๕.๓๘ 
๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๑๗  

โครงการ 
                         ด าเนินการไป ๑๗  โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ  ๑๐๐.๐๐ 

๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๒ โครงการ 
                         ด าเนินการไป  ๑๖  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๗๒ 

๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๓๘ โครงการ 
                         ด าเนินการไป ๒๓ โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ ๓๐.๕๒ 

               สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจ าปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาโครงการที่ก าหนดไว้แก้ไข 
ปัญหา  ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ตามที่ก าหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงกลาง จะได้จัดท าแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

-๔๒- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๒.๓ การประเมินการน าแผนพฒันาไปปฏิบัตเิชิงคุณภาพ 
องค์การบรหิารส่วนต าบลไดส้รปุการจัดเก็บข้อมลู จากการส่งแบบสอบถามความพงึพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลดงกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
 (๑) แบบสอบถาม 
  จ านวนแบบสอบถามทั้งหมดทีส่่ง  จ านวน  ๒๐๐  ชุด 
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จ านวน  ๑๘๐  ชุด 
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ชาย     จ านวน   ๘๐  คน 
  หญิง     จ านวน  ๑๐๐  คน 
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อายุต่ ากว่า  ๒๐   ป ี  จ านวน   ๖  คน 
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ปี   จ านวน  ๓๖  คน 
  อายุ     ๓๑ – ๔๐   ป ี  จ านวน  ๓๓  คน 
  อายุ     ๔๑ – ๕๐   ป ี  จ านวน            ๔๒                 คน 
  อายุ ๕๑ – ๖๐   ป ี  จ านวน  ๕๑  คน 
  อายุมากกว่า   ๖๐   ป ี  จ านวน  ๑๒  คน 
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประถมศึกษา    จ านวน  ๘๘  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๖๐  คน 
  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า   จ านวน  ๑๗  คน 
  ปริญญาตร ี   จ านวน  ๑๕  คน 
  สูงกว่าปริญญาตร ี  จ านวน  -  คน 
  อื่น ๆ     จ านวน   -  คน 
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  รับราชการ    จ านวน    ๕  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกจิ   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 
  อื่น ๆ     จ านวน    -  คน 

-๔๓- 



 

 

 
 

         สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
               (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พอใจมาก ๑๐) พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 

๑) การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กจิกรรม 

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  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 

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 
-๔๔- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
      ๓. สรปุสถานการณ์การพัฒนา 
                - การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพฒันาในอนาคตขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลดงกลาง 

-๔๕- 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 

   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคลอ้ง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ มีการปรบัปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ท าให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การด าเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน  -พื้นที่รบัผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  ส านักงานมีไมเ่พียงพอมผีลท าใหผ้ล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าทีร่ับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ระบบข้อมลู 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

๒. ระบบข้อมลู 
 - ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเกบ็ข้อมูล 

๓. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝกึอบรมอย่างต่อเนือ่ง 

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

  - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง  
๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบรหิารงบประมาณเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไมเ่พียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย ์

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยัง่ยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต่ า ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกทีส่าธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ท าลายป่า 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน  - ขาดจิตส านักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอ านาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถ่ินเพิ่มมากขึ้น 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถ่ิน 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจ ากัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
              ถ่ายโอน 

    - อ านาจหน้าที่ซ้ าซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถ่ิน 
-๔๖- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การ
อยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมัน่คง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการ
เจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเช่ือมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และ
ความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย
คุกคามจากภายนอก และสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง จ าเป็นต้องเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก 
๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพิ่มข้ึนเป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ต้องมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

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

 

ส่วนท่ี  ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมการพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมในหลายมิติรายได้มีความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม โอกาสในการ
เข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกันและขาดความ
เป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและระหว่างพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิด
ความแตกแยกในสังคม ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยน
จากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็น
พื้นฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการ
เจริญเติบโตเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ท าให้มีการบุกรุกท าลายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพ
ของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ขยะและของเมียอันตราย ขณะที่
ขีดความสามารถและเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในรูปของการบังคับควบคุม และการให้สิ่งจูงใจ ยังไม่สามารถที่จะ
ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณของเมียลง ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงข้ึน ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง สร้างความเมียหายทั้งต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้น
จากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน สภาวะดังกล่าวน าไปสู่การ
แย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนและระหว่างประชาชนที่รุนแรงมากข้ึน ดังนั้น ประเทศจึงต้องเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ปรบัตวัไปสู่
รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยพัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ของพื้นที่ (๑๒๘ ล้านไร่) 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีกฎหมายที่ เอื้อต่อการบริหาร
จัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความ
คุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

-๔๘- 
 
 
 

 
 



 

 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน  
                            สังคมไทย 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ า 
      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตร 
                          ต่อสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

-๔๙- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสิ้นค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ 
                    อาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ค้านการรักษาความม่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน และสังคม 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถ่ิน  และสภาพปัญหาของท้องถ่ินตลอดจนผลของการวิเคราะห์
ศักยภาพ และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถ่ินในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน โดยการ
สังเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง ไว้ดังนี้ 
               “ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาต าบล สร้างเสริมชุมชน สู่สังคมอาเซียน” 
ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(Mission) ในการพัฒนาต าบล” 

 วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายปลายทางของท้องถ่ิน ภารกิจหลักของการพัฒนาก็เป็นเสมือนเส้นทางที่
ถูกต้องชัดเจนที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ 

ภารกิจหลัก หมายความถึง ลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวกับลักษณะของการบริหารและการ
จัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องน าเสนอปณิธานหรือปรัชชา ในการด าเนินงาน
ขององค์กร ซึ่งเป็นขอบเขตของบทบาทอ านาจหน้าที่หลักเพื่อมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้   

๑. จัดให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. จัดให้มีน้ าอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๔.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

-๕๐- 
 
 



 

 

 
    ๖.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
    ๗.  ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  และพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    ๘.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๙.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ  เกษตรอินทรีย์ 
  ๑๐. ส่งเสริมการศึกษา  ทุกระดับ 

๓. จุดม่งหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ 
 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากการที่จ าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้แล้วยัง
ต้องค านึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการรักษาและการเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของท้องถ่ิน ในลักษณะที่จะ
เป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นให้สืบเนื่องไปจนถึงช่ัวลูกช่ัวหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเมียหายในด้านต่าง ๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว และได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางไว้ ดังนี้ 
          ๑.  เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 

๒.  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค  บริโภค  และน้ าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ 
๓.  เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและยกระดับรายได้  เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.  เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ตลอดจนการท านุบ ารุงศาสนา 
๖.  เพื่อให้การจัดเก็บขยะ  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ 
๗.  ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๘.  มีการน าเอาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ 

  ๙.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
         ๑๐. ประชาชนในท้องถ่ินคิดเป็น ท าเป็น มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และรู้จักรักความสามัคคีเป็นชุมชน  
              เข้มแข็ง 
         ๑๑. ประชาชนในท้องถ่ินรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพอเพียง และสามารถน ามาปรับใช้ในการ  
              ด าเนินการชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
         ๑๒. ข้าวหอมมะลิของจังหวัดได้รับการสนับสนุนให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีช่ือเมียง  สามารถสร้างรายได้ 
              ให้กับราษฎรและท้องถ่ินเป็นจ านวนมาก 

-๕๑- 

 

 



 

 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๘ ด้าน ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑ ก่อสร้าง  ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต,ทางเท้าและสะพาน 
  ๑.๒ ก่อสร้าง, ปรับปรุง,บ ารุงรักษา,ถนน,ท่อระบายน้ าและการวางท่อระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 

          ๑.๓ ก่อสร้าง,ปรับปรุง, บ ารุงรักษา,ถนน,ท่อระบายน้ า ถนนเพื่อการเกษตร 
          ๑.๔ ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะชุมชนและขยายเขตบริการไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ จัดโครงการป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า,บ าบัดและจัดการขยะ 
 ๒.๒ การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๒.๔ งานแก้ไขดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

  ๒.๕ งานแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ก่อสร้าง   ปรับปรุง  ถังเก็บน้ าฝนจัดหาภาชนะเก็บน้ าฝน 
 ๓.๒ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาระบบประปาขยายเขตประปา 
 ๓.๓ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม ขุดเจาะ  พัฒนาระบบบ่อบาดาล 
 ๓.๔ ก่อสร้าง  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  พัฒนาฝายน้ าล้น 
 ๓.๕ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ขุดสระน้ า  หนองน้ า ขุดสระน้ า คลอง ขุดลอกล าห้วย  และบ่อน้ าตื้น 

-๕๒- 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

           ๔.๑ ส่งเสริมเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพ 
           ๔.๒ ส่งเสริมการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
           ๔.๓ ส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
           ๔.๔ งานส่งเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
            ๕.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถมที่  อาคาร  ห้องน้ า  เมรุ 
            ๕.๒ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
            ๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
            ๕.๔ จัดต้ังสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
            ๕.๕ งานต ารวจอาสา 
            ๕.๖ งานสังคมสงเคราะห์ 
            ๕.๗ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

๖.๑  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
๖.๒  สนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมประจ าต าบล 
๖.๓  ส่งเสริมศาสนา  ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถ่ินรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

            ๗.๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรค 
            ๗.๒ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

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

-๕๓- 
 



 

 

 
๕. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 นโยบายการพัฒนาท่ัวไป 

 เป็นภาระงานที่จะต้องด าเนินการตามกรอบการพัฒนา และตามอ านาจหน้าที่ในการในการจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม แบ่งออกเป็น ๕ด้าน 
ดังนี ้

            ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ ก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน สะพาน เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคม การขนส่งทางการเกษตร 
การท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูการ 
 ๑.๒ จัดให้มีทางระบายน้ าและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ให้มีความพร้อมและสามารถใช้
การได ้
 ๑.๓ จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
 ๑.๔ ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะชุมชนและขยายเขตบริการไฟฟ้า 
 ๑.๕ มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ส่วนราชการ และองค์กรภาครัฐ เพื่อรับ
การสนับในการจัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ๒.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง และ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับรากฐานให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึนนอกจากอาชีพหลัก 
 ๒.๒ งเสริมพัฒนาระบบผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ การพัฒนาผลผลิต
ควบคู่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๓ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิต 
และฟื้นฟูสภาพของดินและน้ า เพื่อลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 
 ๒.๔ ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้และเทคนิคใหม ่
ๆ ด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
 ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถ่ิน เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า เพื่อพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๒.๖ ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงาน และจ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจ าต าบล  

-๕๔- 
 
 
 



 

 

๓.  นโยบายการพัฒนาสังคม 
           ๓.๑ด้านการศึกษา 
 ๓.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยและสร้าง
เสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ๓.๑.๒ สนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับการฝึกอบรม และได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการบริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๓.๑.๓ ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้ง
ด้านร่างการ อารมณ์และจิตใจ โดยการก าหนดและควบคุมคุณภาพทางด้านอาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการ 
ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเครื่องเล่นภาคสนาม 
 ๓.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนในเขตต าบลดงกลาง ในด้านวิชาการ 
การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวันและเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 ๓.๑.๕ ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและผู้ที่สนใจ 
๓.๒การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒.๑ สนับสนุนงานประเพณีและวันส าคัญทางศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดถึงชนรุ่นหลัง เช่นงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 ๓.๒.๒ จัดให้มีการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงานของ
ต าบลดงกลาง 

๓.๓  การสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๓.๑ ส่งเสริมงานสงเคราะห์ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับ

คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ     
         และผู้ด้อยโอกาส อสม.ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

-๕๕- 

 

 

 

 



 

 

 

๓.๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ๓.๔.๑ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยการเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ 
และสามารถป้องกันตนเองได้ 
           ๓.๔.๒ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในต าบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และคนชรา และให้ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า 
  ๓.๔.๓ ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) ให้มีความพร้อมและมี
ศักยภาพ ในการจัดงานการบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 

๓.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  ๓.๕.๑ สนับสนุนอบรมอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถในการป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณะภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
  ๓.๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมการ รณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เส้นทางคมนาคม
และยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
  ๓.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

๓.๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๓.๖.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ต ารวจ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และสถาบัน
ครอบครัว  เพื่อลดปัญหายาเสพติด และให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้  
   ๓.๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการลดปัญหา
สังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและท้องถ่ิน 
   ๓.๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในระดับ
หมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอ 

            ๓.๗ การกีฬาและนันทนาการ 
            ๓.๗.๑ จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง เป็นศูนย์กลางการออกก าลังกายและ
นันทนาการประจ าต าบล เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ที่เหมาะสมในการออกก าลังกาย 
  ๓.๗.๒ ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจ าปีมีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และสร้างนักกีฬาที่มีช่ือเมียงให้กับต าบลในอนาคต 
   ๓.๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ และจังหวัด เพื่อ
สร้างเครือข่ายเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน 

-๕๖- 



 

 

 
 ๓.๗.๔ ส่งเสริมให้ศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้านเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน เพื่อสร้างเสริมทักษะและให้ความรู้ในเรื่องการ 

เล่นกีฬาอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชน 
๓.๗.๕  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ  การพักผ่อยหย่อนใจและออกก าลังกายแก่ผู้
ที่ 

อยู่ในพื้นที่และนักท่องเที่ยว 

๔. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
          ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน และ
เพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างจิตส านึกและสร้าง
เครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
         ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาบุคลากรศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เชิงเกษตรกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีงานท าและมีรายได้เพิ่มข้ึน  
         ๔.๔ ส่งเสริมให้มีศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นที่รู้จัก 

  ๕. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     ๕.๑ การส่งเสริมการเมือง 
        ๕.๑.๑ ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์
เป็นประมุข 
       ๕.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลดงกลาง 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน ประช าชน
โดยทั่วไป 
       ๕.๑.๓ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารปีประจ าต าบลและหมู่บ้าน หอกระจายเมียง แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการทุกหมู่บ้าน 

๕.๒ การบริหาร 
          ๕.๒.๑ บริหารองค์กรและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักธรรมมาภิบาล ( GOOD DOVERNANCE) โดยการเน้น
การมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักความคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้ 
          ๕.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม 

-๕๗- 

 



 

 

 
             ๕.๒.๓ สร้างความร่วมมือและสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น  ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ 
            ๕.๒.๔ พัฒนาและฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้แก่ประชาชน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถ่ินและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการ
ท างานได้ดี 
 

-๕๘- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางเพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาในปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strenght = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑) มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ครอบคลมุ  
และสามารถพฒันาได้อย่างต่อเนือ่ง 
 
๒) มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 
 
๓) ประชาชนให้ความส าคัญในการคงไว้ซึ่งประเพณีและ
วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถ่ิน 
๔) มีการแบง่งาน/มอบหมายหน้าที่รบัผิดชอบ 
 
๕) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ได้รบั
การฝกึอบรมอย่างต่อเนือ่ง 
๖) มีกลุม่องค์กรต่าง ๆ ในหมูบ่้าน  เช่น กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ 
๗) มีสินค้า OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเหลก็ 
๘) มีพื้นที่ท าการเกษตรมาก 
๙) มีการอนรุักษ์ป่าชุมชน 
๑๐) มี อบต.เป็นศูนย์กลางการบริหาร และสนบัสนุน
กิจกรรม 
๑๑) หน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๑๒) มีความอิสระในการบรหิารงบประมาณ จัดเกบ็รายได้ 
และยังได้รบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกจ านวนหนึ่ง 
๑๓) มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ครอบคลุมอ านาจ
หน้าที่ตามภารกจิ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือรับถ่ายโอน 

๑) งบประมาณที่ใช้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีพื้นที่ในความ
รับผิดชอบมาก จึงต้องขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น 
๒) น้ าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ
ทางเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นที่  ส่งผลให้ผลผลิต
ไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ 
๓) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในด้านการมสี่วนร่วม 
 
๔) เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆยังไม่เพียงพอตอ่การ
ปฏิบัติงาน 
๕) บุคลากรในต าแหน่งที่ว่างยังไม่มกีารบรรจุแต่งตัง้ 
 
๖) สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานและบริหารประชาชน 
๗) ประชาชนยากจน มหีนี้สิน 
๘) ขาดการพัฒนาอาชีพ 
๙) การคมนาคมในหมู่บ้านไมส่ะดวก 
๑๐) มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้การปฏิบัติ
ของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๑) การแพรร่ะบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
 
๑๒) ประชาชนขาดความตระหนกัในการดูแลและ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๓) ผลจากการถ่ายโอนภารกจิท าให้มีงาน/หน้าทีเ่พิ่มข้ึน 
แต่ไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณมารองรบัเท่าที่ควร 
 

-๕๙- 
 
 



 

 

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

๑๔) มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ต าบล 
๑๕) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทีสุ่ด 

และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

๑๔) สภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองมผีลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
๑๕) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรือ่งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จงึยังไม่ได้เตรียมตัวเพือ่รองรบั 

-๖๐- 

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



 

 

 
 

-๖๑- 
 

๑) ได้รับความสนใจให้เป็นพื้นที่น าร่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ  เข้ามาศึกษาวิจัยในหลายด้าน 
๒) กลุ่มองค์กรในพื้นที่มีศักยภาพในการด าเนินงานที่
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  สง่ผลให้ได้รบัการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภายนอกด้านแหลง่งบประมาณและการ
เรียนรู ้
๓) การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  
ตามนโยบายของรัฐบาล 
๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ให้
ความส าคัญและสร้างกระบวนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๕) มีการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก 
๖) มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตั้งแต่เดก็ก่อนวัยเรียน ถึง
มัธยมศึกษาตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ 
ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
๗) มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล ๑ แห่ง ให้การ
ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง 
๘) มีวัด ซึ่งสามารถเป็นแหลง่พฒันาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 
๙) มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
๑๐) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าใหม้ีความสะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสทิธิภาพในการท างานมาก
ข้ึน 

๑) มีการระบาดของโรคติดต่อบ่อยครัง้ เช่น ไข้เลือดออก 
๒) การปฏิบัตงิานเพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นให้กบั
ประชาชนในพื้นที่  ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างคลอ่งตวั  
เนื่องจากติดขัดในเรือ่งข้อระเบียบและกฎหมายต่างๆ 
 
๓) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบกิจ่ายไมเ่หมาะสม
กับเวลาด าเนินการ 
๔) ภาระหน้าทีเ่พิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ได้รบัถ่ายโอน 
๕) งบประมาณจัดสรรไมเ่พียงพอต่อสภาพปัญหาของพื้นที่ 
๖) ไม่มีแหลง่กักเกบ็น้ าทางการเกษตร 
๗) ถนนลาดยางไม่ทั่วถึง 
๘) ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 
๙) อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกจิยังไมม่ี
ความชัดเจน 
๑๐) น้ ามันมีราคาแพงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
๑๑) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยูทุ่กฤดูกาล 
๑๒) ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมผีลต่อการจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑๓) ผลจากการถ่ายโอนภารกจิท าให้มีงาน/หน้าทีเ่พิ่มข้ึน แต่
ไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณมารองรบัเท่าที่ควร 
๑๔) สภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมี
ผลต่อการพฒันาท้องถ่ิน 
๑๕) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรือ่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
จึงยังไม่ไดเ้ตรียมตัวเพื่อรองรับ 



 

 

       ๓.๒. การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

-๖๒- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๑. ปัญหาดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ 

๑) ต าบลดงกลางเป็นพื้นที่ทีม่ีบริเวณกว้าง  ถนนส่วน
ใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน  ผิวจราจรช ารุด  บางส่วนเป็นถนน
ลูกรงัและถนนดิน 

๑) ถนนในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบล ซึง่เป็น
ถนนที่องค์การบรหิารส่วนต าบลรบัผิดชอบและ
ได้รับถ่านโอนภารกจิจากหน่วยงานอื่น 

๑) ถนนได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะสายหลักที่เป็นถนน
เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 

 ๒) ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอปุโภค  บริโภค  และ
แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

๒) ล าห้วยสาธารณะ  แหล่งน้ าสาธารณะ ๒) น้ ามีเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภคและการ
เกษตรกรรม  พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ าอื่น 

 ๓) การขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะยงั
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในต าบล 

๓) ขยายเขตไฟฟ้าทุกครัวเรือน และไฟฟ้า
สาธารณะทุกหมูบ่้าน 

๓) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และไฟฟ้าส่อง
สว่างมีทกุบริเวณแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 

 ๔) โทรศัพทส์าธารณะไมเ่พียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

๔) โทรศัพทส์าธารณะในหมู่บ้าน ๔) ตู้โทรศัพทส์าธารณะเพื่อบริการประชาชนมีทุก
หมู่บ้าน 



 

 

 
ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒.  ปญัหาดา้นเศรษฐกิจพอเพียง(การพัฒนา
คนและสังคม(งานส่งเสรมิคุณภาพชีวิต) 

๑) ประชาชนมีรายได้ไมเ่พียงพอกับค่าครองชีพ ๑)ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ๑) ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ  ก่อให้เกิด
รายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

 ๒) กลุ่มอาชีพในพื้นที่ต าบลไม่มีการรวมกลุม่กัน
อย่างเป็นรปูธรรม 

๒) กลุ่มอาชีพภายในต าบลดงกลาง ๒) การรวมกลุม่อาชีพสามารถสร้างอาชีพที่ม ี
ความเข้มแข็ง  ส่งผลต่อเศรษฐกจิโดยรวมใน 
ชุมชน 

 ๓) มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลอืดออกในพื้นที่ 
ต าบลดงกลางบ่อยครั้ง 

๓) ประชาชนในพื้นที่ทกุหมูบ่้านทุก 
ครัวเรือน 

๓) การแพรร่ะบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง 

 ๔) ผู้ป่วยเอดส์ไม่กล้าแสดงตนท าใหก้ารจัดการ 
สงเคราะหผ์ูป้่วยเอดส์ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 

๔) ผู้ป่วยเอดส ์ ๔) การเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยเอดส์มอีัตราทีล่ดลง 

๓. ปญัหาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน/สังคมและ
การรกัษาความสงบเรยีบร้อย 

๑) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วม
ในท้องถ่ิน 
๒) ต าบลดงกลางเป็นพื้นที่ทีป่ระสบปญัหาภัย 
สาธารณะทุกปี เช่น ภัยแล้ง วาตภัย 

๑) ประชาชนในพื้นที่ทกุหมูบ่้านทุก 
ครัวเรือน 
๒) ประชาชนในพื้นที่ทกุหมูบ่้านทุก 
ครัวเรือน 

๑) ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในด้านต่างๆ  เช่น   
การมสี่วนร่วมด้านการประชุมประชาคม 
๒) ภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

๔. ปญัหาดา้นการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

๑) ต าบลดงกลางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นเอก 
รักษ์ ตายตัว 

๑) สถานที่ท่องเที่ยวในต าบล ๑) สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลมกีารปรบัปรุง  
ส่งเสริม และพฒันา 

-๖๓- 
 
 
 
 



 

 

 
-๖๔- 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา พ้ืนท่ีเป้าหมาย/กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๕. ปญัหาดา้นการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑) คุณภาพดินไม่ดี   ไร่นามีสารพิษจาก 
สารเคมีตกค้าง   

๑) ประชาชนในพื้นที่ทกุหมูบ่้านทุก 
ครัวเรือน 

๑) ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก ถึงปญัหาขยะ
และกากของเมีย 

๖. ปญัหาดา้นศลิปะ ศาสนา 
วัฒนธรรม จารตีประเพณ ีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แลภูมิ  
   ปัญญาท้องถ่ินไม่ได้รบัการถ่ายทอด 

๑) ประชาชนในพื้นที่ทกุหมูบ่้านทุก   
    ครัวเรือน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินได้รบัการถ่ายทอดและอนุรักษ์ 

๗. ปญัหาดา้นการบริหาร
บ้านเมืองท่ีดีเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การเมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการประชาคม 

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

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

๑) บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูน 
    ความรู้ความสามารถ 
๒) การจัดเก็บภาษีมีช่องทางเพิ่มข้ึน เช่น จัดเก็บ
นอกสถานที ่
๓) เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิานมีเพียงพอ 



 

 

 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.แบบ ยท.๐๑ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๕- 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ด้านการสร้างความเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ด้านการสร้างโอกาส

ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ด้านการเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๗ : การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์ 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๘ : การ

พัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
๙ : การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑๐ : 
ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
๖ : การ
บริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการ
ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบและ 
ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
๕ : การ
เสริมสร้าง
ความม่ันคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
: การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ท่ี ๒ :การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
: การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ย ัง่ยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
๓ : การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 

 ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิต
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
 ด้านการพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ด้านการเพิ่มศักยภาพการ

ท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๖- 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 ค้านการรักษาความม่น
คงภายในและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ชุมชนและสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
 ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
การบริการ การค้า การ
ผลิตและการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
 ด้านการเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตข้าวหอมมะลิและสิ้นค้า
เกษตรสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
 ด้านการสร้างความสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่๒  
ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวชุมชน
และสงัคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่๓ 
ด้านการพัฒนาที่
สมดุลและยัง่ยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด

ร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่๔ 
ด้านการเสรมิสร้าง
สมรรถนะประชาชน
และพลงัทางสงัคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่๑  
ด้านการพัฒนาการ
เช่ือมโยงเครือข่าย
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี๒ 
การพัฒนาด้าน

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบต. 
ดงกลาง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี๑ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ 
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การพัฒนาด้าน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนาด้าน

แหล่งน้ า 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
-๖๗- 

เป้าประสงค์ 

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

มีความมั่นคง และ
ย ัง่ยนื 
 

เป้าประสงค์ 
๑.เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตเป็นอยู่
ที่ดี มีอาชีพมีรายได้ 
 
 

เป้าประสงค์ 
๑การจัดการศึกษา
และสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้มีอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง ได้มาตรฐาน
และสอดคล้องตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒ส่งเสริม สืบสาน
จารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น
สืบไป 
 
 

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

เป้าประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
 

เป้าประสงค์ 
๑.มีสาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ
ให้มีอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กลยุทธ ์
๑สร้าง พัฒนา 
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณสถาน 
ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง  
ธรรมชาติต่าง ๆ 
และแหล่ง

ท่องเที่ยวใหม ่
 

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

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

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

 

กลยุทธ ์
๑การจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึง ได้มาตรฐาน
และ สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป 
๓พัฒนา และส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีมาตรฐาน ทั่วทัง้จังหวัด 
  ๔  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
น าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
 

กลยุทธ ์
๑พัฒนา สนับสนุน 
และส่งเสริมอาชีพ 
การสร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชน 
๒พัฒนาแหล่งน้ า 
และการ
ชลประทาน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-๖๘- 

 
 
 

 
 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬา อบต. ต้านยา
เสพติด 

โครงการจัด
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล  

 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 
อปพร. 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กและสิ่ง
อ านวย
สาธารณูปโภค 
 

โครงการ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

โครงการ
กิจกรรมวัน
เด็ก
แห่งชาติ 

 

โครงการ
ขุดสระน้ า
เพื่อ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม 
พนักงาน , 
 ส.อบต.คณะบริหาร
อบต. ดงกลาง 

 

ผลผลิต/
โครงการ 



 

 

๓.๔ แผนท่ียุทธศาสตร์(strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                               
 

-๖๙- 

แบบ  ยท. ๐๒ 

“ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาต าบล ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน

ทรัพย่ากร
ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านสังคม

และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาด้านแหล่ง

น้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน

การศึกษาศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาด้าน

สาธารณสุข  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน  

ยุทธศาสตร์ 

๑.เพื่อสร้างความ
ร่วมมือของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
 

๑.มีสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ให้มีอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

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

๑.เพื่อให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
เป็นอยู่ที่ดี มี
อาชีพมีรายได ้
 
 

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

ให้คงอยู่คู่กับทอ้งถิ่น
สืบไป 
 
 

๑.เพื่อพัฒนา ฟื้นฟู
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
โบราณสถาน    
ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเที่ยวทาง         
ธรรมชาติต่าง ๆ 

และแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ 
 

เป้าประสงค์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๐- 

ค่าเป้าหมาย ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

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

๑ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัชีวิตความ
เป็นอยูข่องประชาชน 
   ๒  สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สนิของ 
ประชาชน 
   ๓  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ
          ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
๔ส่งเสรมิการออกก าลังกาย แข่งขนั
กีฬา และนันทนาการ 
   ๕  จัดให้มี และสนบัสนนุ สุสาน 
และฌาปนสถาน 
 

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

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

 

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

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

สาธารณูปการให้มีอย่าง
ทัว่ถึงและเพียงพอ 
 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการรักษา
ความสงบเรียบร้อย

ภายใน 

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงาน 



 

 

                                                                                                                                                                                                      แบบ ยท.๐๓ 
         ๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร ์

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว การ
บริการ การค้า และ
การลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
การพัฒนาการ

เช่ือมโยง
เครือข่ายด้าน

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

มีสาธารณูป 
โภคและ
สาธารณูปการ
ให้มีอย่าง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

 

จ านวน
โครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น(ร้อย
ละ ๕ต่อปี) 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ด าเนินโครงการ
ครบทั้ง ๑๐ 

หมู่บ้าน 

๑.  พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม และ
วิศวกรรมจราจรทางบก 
ภายในท้องถิ่นและ
เช่ือมโยงระหว่าง
ท้องถิ่น 
๒.  พัฒนา ปรับปรุง
และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้มีอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

๑ ก่อสร้างถนน 
๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
๓ ปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน้ า 
๔ ก่อสร้างฝายน้ าล้น และ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
๕ ก่อสร้างสะพานข้ามล า
ห้วย 
๖ ไฟสัญญาณจราจรและ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
๗ โครงการไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร 
๘ ไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
หมู่บ้าน 
๙ ถังประปาบาดาล 
๑๐ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่าง 

กองช่าง กองคลัง 

-๗๑- 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกอบด้วย 

  
                                  ๑. การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัต ิ
                         ๒. บัญชีโครงการพัฒนาแผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
                         ๓. รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                                  ๔. การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส่วนท่ี ๔ 



 

 

 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

-๗๒- 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-บริการชุมชนและสงัคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง 
-กองช่าง 

-ส านักปลัด 
-ส านักปลัด 

๒. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

-บริการชุมชนและสงัคม -สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-ส านักปลัด 
 
-กองช่าง 

-ส านักปลัด 
 

๓. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 

-บริการชุมชนและสงัคม -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง -ส านักปลัด 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

-บริการชุมชนและสงัคม 
-การเศรษฐกจิ 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-ส านักปลัด 
 
-กองช่าง 

-ส านักปลัด 

๕. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

--บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-ส านักปลัด 
-งานสวัสดิการ
สังคม 

-ส านักปลัด 

๖. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-บริการชุมชนและสงัคม -แผนงานการศึกษา  
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-กองการศึกษา -ส านักปลัด 

๗. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

-บริการชุมชนและสงัคม -แผนงานสาธารณสุข -ส านักปลัด -ส านักปลัด 

๘. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บรหิาร 

-บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป -ส านักปลัด, 
กองคลงั 

-ส่วนคลัง,กองช่าง,
กองสวัสดิการสังคมฯ
,กองการศึกษา 

 -ด้านการด าเนินงานอื่น -งบกลาง -ส านักปลัด กองช่าง,กองคลงั,
กองสวัสดิการสังคม,  
กองการศึกษา 



 

 

 
แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

-๗๓- 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
๑.๒ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  

 
 
 

๑๓ 
 

๓ 

 
 

 
๑๓,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๓ 

 
๓ 

 
 

 
๑๓,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๓ 

 
๓ 

 
 

 
๑๓,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๒ 

 
๓ 

 
 

 
๙,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๑๒ 

 
๓ 

 
 

 
๙,๖๕๐,๐๐๐ 

 
๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 
 

 
๖๓ 

 
๑๕ 

 
 
 
๖๐,๒๕๐,๐๐๐ 
 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๑๙,๖๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๙,๖๕๐,๐๐๐ ๑๖ ๑๙,๖๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๕,๖๕๐,๐๐๐ ๑๕ ๑๕,๖๕๐,๐๐๐ ๗๘ ๙๐,๒๕๐,๐๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒.๑ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๔,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๔,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๔,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๔,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 

๔,๑๒๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๐๐ 

 
 
 
 

๒๐,๖๐๐,,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐ ๔,๑๒๐,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๐,๖๐๐,,๐๐๐ 



 

 

                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

-๗๔- 
                                                                                                                                                                                                 

 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 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) 

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า 
๓.๑ แผนงานเคหะ
และชุมชน  

 
 
 

 
๒๗ 

 
 
 
 

๒๕,๖๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๗ 

 
 
 
 

๒๕,๖๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๗ 

 
 
 
 

๒๕,๖๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๗ 

 
 
 
 

๒๕,๖๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๒๗ 

 
 
 
  
๒๕,๖๕๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

๑๓๕ 

 
 
 
 
๑๒๘,๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๒๗ ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ ๒๗ ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ ๑๓๕ ๑๒๘,๒๕๐,๐๐๐ 
๔. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
๔.๑ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

 
 
 

๑๙ 

 
 
 
 
 

๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๙ 

 
 
 
 
 

๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

.๑๙ 

 
 
 
 
 

๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๙ 

 
 
 
 
 

๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 
 

 
 
 

๑๙ 

 
 
 
 
 

๒,๑๓๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๙๕ 

 
 
 
 
 

๑๐,๖๕๐,๐๐๐ 
๔.๒ แผนงาน
การเกษตร 

 
๑๑ 

 
๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๑๑ 

 
๑,๒๕๐,๐๐๐ 

 
๕๕ 

 
๖,๒๕๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๓๐ ๓,๓๘๐,๐๐๐ ๑๕๐ ๑๖,๙๐๐,๐๐๐ 



 

 

                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

-๗๕- 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ป ี
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) 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
๕.๑ แผนงาน
การศึกษา 

 

 
 
 

๘ 

 
 
 

 
๓,๖๘๔,๖๗๙ 

 

 
 
 

๘ 

 
 
 

 
๓,๖๘๔,๖๗๙ 

 

 
 
 

๘ 

 
 
 

 
๓,๖๘๔,๖๗๙ 

 

 
 
 

๘ 

 
 
 

 
๓,๖๘๔,๖๗๙ 

 

 
 
 

๘ 

 
 
 

 
๓,๖๘๔,๖๗๙ 

 
 
 
 

๔๐ 

 
 
 
 

๑๘,๔๒๓,๓๙๕ 

๕.๒ แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 

๒๙ 

 
 

๔,๗๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๙ 

 
 

๔,๗๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๙ 

 
 

๔,๗๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๙ 

 
 

๔,๗๔๐,๐๐๐ 

 
 

๒๙ 

 
 

๔,๗๔๐,๐๐๐ 

 
 

๑๔๕ 

 
 

๒๓,๗๐๐,๐๐๐ 

๕.๓ แผนงานสังคม
สงเคราะห์. 

 
๑๓ 

 
๑๒,๗๓๗,๖๐๐ 

 
๑๓ 

 
๑๒,๗๓๗,๖๐๐ 

 
๑๓ 

 
๑๒,๗๓๗,๖๐๐ 

 
๑๓ 

 
๑๒,๗๓๗,๖๐๐ 

 
๑๓ 

 
๑๒,๗๓๗,๖๐๐ 

 
๖๕ 

 
๖๓,๖๘๘,๐๐๐ 

รวม ๕๐ ๒๑,๑๖๒,๒๗๙ ๕๐ ๒๑,๑๖๒,๒๗๙ ๕๐ ๒๑,๑๖๒,๒๗๙ ๕๐ ๒๑,๑๖๒,๒๗๙ ๕๐ ๒๑,๑๖๒,๒๗๙ ๒๕๐  ๑๐๕,๘๑๑,๓๙๕ 



 

 

 
                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

-๗๖- 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 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) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
๖.๑ แผนงานการศึกษา 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๘ 

 
 
 

๑,๐๖๐,๐๐๐ 

 
 
 

๔๐ 

 
 
 

๕,๓๐๐,๐๐๐ 
๖.๒ แผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
๘ 

 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๑๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐ 

 
๕,๗๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๖ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๒,๒๐๐,๐๐๐ ๘๐ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
๗.๑ แผนงานสาธารณสุข 

 
 

๒๒ 

 
 

๒,๗๗๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๒,๗๗๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๒,๗๗๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๒,๗๗๕,๐๐๐ 

 
 

๒๒ 

 
 

๒,๗๗๕,๐๐๐ 

 
 

๑๑๐ 

 
 

๑๓,๘๗๕,๐๐๐ 
รวม ๒๒ ๒,๗๗๕,๐๐๐ ๒๒ ๒,๗๗๕,๐๐๐ ๒๒ ๒,๗๗๕,๐๐๐ ๒๒ ๒,๗๗๕,๐๐๐ ๒๒ ๒,๗๗๕,๐๐๐ ๑๑๐ ๑๓,๘๗๕,๐๐๐ 



 

 

     แบบ ผ.๐๒ 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

-๗๗- 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ 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) 

๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 
๘.๑ แผนงาน
บริหารงาน 
ทั่วไป 

 
 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๓,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๓,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๓,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๓,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๑๗ 

 
 
 
 
 

๓,๘๑๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

๘๕ 

 
 
 
 
 

๑๙,๐๕๐,๐๐๐ 
๘.๒ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 
๙ 

 
๓,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๙ 

 
๓,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๙ 

 
๓,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๙ 

 
๓,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๙ 

 
๓,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๔๕ 

 
๑๕,๕๐๐,๐๐๐ 

รวม ๒๖ ๖,๙๑๐,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๑๐,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๑๐,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๑๐,๐๐๐ ๒๖ ๖,๙๑๐,๐๐๐ ๑๓๐ ๓๔,๕๕๐,๐๐๐ 
รวมท้ังสิ้น ๒๐๗ ๘๐,๐๕๖,๒๗๙ ๒๐๗ ๘๐,๐๕๖,๒๗๙ ๒๐๗ ๘๐,๐๕๖,๒๗๙ ๒๐๖ ๘๑,๘๔๘,๒๗๙ ๒๐๖ ๘๑,๘๔๘,๒๗๙ ๑,๐๒๓ ๔๒๑,๒๓๖,,๓๙๕ 



 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
                   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ ๔  
ต.ดงกลางถึงบ้านดงแดง 
ต. ดงแดง    
อ.จตุรพักตรพิมาน  
จ.ร้อยเอ็ด 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

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 - - ร้อยละจ านวน
ถนนมากขึ้นมี
ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้
เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

-๗๘- 
 

 
 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างบ้านดง
กลาง หมู่ที่ ๑ ถึง
เขตต าบลศรีโคตร 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

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.) 

ร้อยละจ านวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑–หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ ๑
ถึงหมู่ที่ ๑๐(ตามแบบแปลน 

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.) 

ร้อยละจ านวน
ถนนขึ้นมีความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่าง  
หมู่ที่ ๒ –หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อม
ระหว่าง หมู่ที่ ๒–หมู่ที่๔ 
(ตามแบบแปลน อบต.) 
 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวน
ถนน
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสัญจร 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบ้านเก่าน้อย 
หมู่ที่ 8 ต.ดงกลาง 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง ๔ ม. ยาว ๓๕๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 

(ตามแบบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

-๗๙- 



 

 

 
 

-๘๐- 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ ก่อสร้างถนนแอส
ฟัส บ้านกุดแคน 
หมู่ที่ 2 ต.ดงกลาง 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

-จากบ้านนางหนูเจีนม  
จ าปาศรี ถึงหน้าที่ท าการ 
อบต. ระยะทางยาว ๕๐๐ 
เมตร (ตามแบบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความสะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗ โครงการขยาย
เขตถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

-ขยายเขตถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านในต าบลดง
กลาง ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน 
(ตามแบบ ฮบต.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.) 

ร้อยละประชาชน
มีความ

สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมแซม
ถนน คสล.ภายใน
ต าบลดงกลาง หมู่
ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัย  

-ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในต าบลดงกลาง หมู่
ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๐(ตามแบบ  
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.) 

ร้อยละประชาชน
มีความ

สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก 

-ก่อสร้างถนน คสล. ม.๖ 
กว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละร้อยละของ
ถนน  คสล.ภาใน

ต าบลเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาปลอดภัย 

กองช่าง 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แอส
ฟัสต์บ้านหัวงัว  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 

บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔
เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตรหนา ๐.๔ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในบ้าน
เก่าน้อย หมู่ที่ ๘ 
ต.ดงกลาง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.จากบ้านนายบุญ
เลิศ แฝดกลางถึงบ้านนางบุญเลิศ 
คัดทะจันทร์ (ตามแบบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในบ้าน
หนองอึกุ้ม หมู่ที่ 
๙ ต.ดงกลาง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.จากที่สวนนางทอง
จันทร์  พิมพ์ศรีถึงบ้านนายสุทธิ
นันท์  จันทร์แสง (ตามแบบ 
อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
บ้านดงกลาง  
หมู่ ๑ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.จากที่สวนนายสมัย   
แก้วสารีถึงสวนนายสุทิน  จิณริ
นทร์  จันทร์แสง (ตามแบบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบ ต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจ านวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนที่ใช้
เส้นทางสัญจร
ไปมามีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม    ๖๓ โครงการ - - ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๒ ๑๒ - - - 

-๘๑- 
                                                                                       



 

 

                                                                       แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
                 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
                 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                       ๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ 
ถึง  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ 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.) 

มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
พอเพียง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๒. ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
มุมมืดและที่
สาธารณะ  
หมู่ที่  ๑-๑๐ 

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ
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 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

-๘๒- 
 
 
 
 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตขอโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนที่
ประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรมที่
ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ได้มีไฟฟ้า
ใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ ๑ ถึง 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.) 

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่มีไฟฟ้า

ใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชนที่
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มเติมพัฒนา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง
ร่วมกับ 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

รวม ๑๕ โครงการ - - ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - - - - 

-๘๓- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ ๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             ๒.๑ แผนงานสร้างความแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนรอบที่
สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก และป้องกัน
การบุกรุกพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างถนนรอบที่สาธารณะ 
ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณะ 
ประโยชน์ 

ประชาชนในชุมชน
จะได้ทราบอาณา
เขตของที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นที่
ต าบล 

กองช่าง 

๒. ขุดคลองรอบที่
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ล้อมรั้วรอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 
(รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ดงกลาง) 

๘๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๘๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๘๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๘๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ประชาชนในชุมชน
จะได้ทราบอาณา
เขตของที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นที่
ต าบล 

กองช่าง 

-๘๔- 
 

 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๓. จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ห้าม
บุกรุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

เพื่อไม่ให้ประชาชนบุก
รุกที่สาธารณะ
ประโยชน์ 

ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามบุก
รุกที่สาธารณะประโยชน์
ภายในต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
ในชุมชนจะได้
ทราบอาณาเขต
ของที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นที่
ต าบลดงกลาง 

ประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 

๔. ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ประจ าต าบลที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลดงกลางได้
มีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมีสถานที่
ออกก าลังกาย 

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.) 

ร้อยละมีสถานที่
พักผ่อนในต าบล 

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลดงกลางได้มี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและมี
สถานที่ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 
ดงกลางมีสถานที่ใน
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.) 

ร้อยละมีสถานที่
ออกก าลังการใน
ต าบลเพิ่ม 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดง
กลางได้มีสถานที่
ออกก าลังกาย
ประจ าต าบล 

กองช่าง 

-๘๕- 
 

 
 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๖. โครงการซ่อมแซม
ร่องระบายน้ า
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

เพื่อไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมร่องระบายน้ าบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ บ้านนาง
งาน(ตามแบบแปลน อบต.
ดงกลาง) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ น้ าไม่
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
มลภาวะที่ดี 

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค/
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

-ก่อสร้างหอถังประปา
หมู่บ้าน บ้านนางงาม  
หมู่ที่ ๕ 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค/
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

มีน้ าอุปโภค/
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๘ ส่งเสริมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เก่ียวกับพลังงานชีวภาพใน
เขตต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนใช้
เชื่อเพลิงชีวะ
ภาพ 

ประชาชนได้ใช้
พลังงานชีวภาพ
และประหยัด
รายจ่ายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๙ รณรงค์การให้
ความส าคัญของป่า 

เพื่อเพิ่มความรู้และ
ให้ประชาชนได้รู้จัก
ประโยชน์ของป่าไม้ 

จัดท าโครงการรณรงค์ให้
ความส าคัญของป่าไม้
ภายในเขตต าบลดงกลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประโยชน์ที่
ได้รับจากป่าไม้ 

ส านักปลัด 

-๘๖- 

                                                          



 

 

                                                                                                                                                                                                                     แบบ ผ ๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔ การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
        ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                      ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๑๐ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
ในชุมชน 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวเสริมสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพ
ในชุมชน 

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ 
ส่งการใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่
ต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละประชาชน
ในต าบลสร้าง
พลังงานทดแทนได้ 

ประชาชนในชุมชน
มีการใช้เตา
ประสิทธิภาพสูงงด
การตัดไม้ท าลาย
ป่า 

พลังงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ส านักปลัด 

๑๑ จัดหาถังขยะให้
ครบทุกครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการก าจัด
ขยะและปริมาณขยะ
ในท้องถิ่น 

จัดหาถังขยะให้ครบทุก
ครัวเรือนในเขตพื้นที่
บริการ อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละคนในต าบล
ช่วยรักษาความ
สะอาด 

พื้นที่ต าบลดงกลาง
ไม่มีขยะ 

ส านักปลัด 

-๘๗- 
 



 

 

-๘๘- 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๒ ส ารวจรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

ส ารวจรังวัดที่สาธารณะ 
ตามโครงการ อบต.ดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

ร้อยละประชาชนใน
ต าบลไม่บุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

มีพื่นที่สาธารณะ
ประโยชน์ใช้
ร่วมกัน 

ส านักปลัด 

๑๓ รณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละประชาชนใน
ต าบลร่วมท า
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
รักใค่รสามัคคีกัน 

ส านักปลัด 

๑๔. รณรงค์การท าปุ๋ย
หมักใช้ในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลผลิตปุ๋ยหมัก
ใช้เองได้ 

รณรงค์การท าปุ๋ยหมักใช้
ในครัวเรือนจากเศษ
ใบไม้ในแต่ละครัวเรือน
ภายในเขตพื้นที่ต าบลดง
กลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดง
กลางสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักใช้ได้เอง
ในแต่ละครัวเรือน 

ส านักปลัด 

๑๕ ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ปลูกหญ้าแฝกตาม
โครงการของ อบต.ดง
กลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน 

 หน้าดินมี
สารอาหารในการ
ท าการเกษตร 

ส านักปลัด 

    งบประมาณและท่ีมา   หน่วยงาน



 

 

-๘๙- 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

รับผิดชอ
บหลัก 

๑๖ ฝึกอบรมการใช้
วัสดุธรรมชาติ
แทนการใช้
สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 

เพื่อเพิ่มความรู้
ในการใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทน
สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืช 

ฝึกอบรมการใช้วัสดุธรรมชาติแทน
การใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช 
ตามโครงการของ อบต.ดงกลาง  

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
ไม่ใช้สารเคมีใน
การปราบศัตรูพืช 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง
สามารถใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทน
สารเคมี 

ส านักปลัด 

๑๗ ฝึกอบรมการใช้
สารเคมีในการ
ปราบศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 

เพื่อเพิ่ม ความรู้
ในการใช้
สารเคมีในการ
ก าจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 

ฝึกอบรมการใช้สารเคมีในการปราบ
ศัตรูพืชที่ถูกต้องตามโครงการ อบต.
ดงกลาง โดยการเชิญวิทยากรจาก
ส านักงานเกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
สารเคมี 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง
ได้รับความรูในการ
ใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่ถูกต้อง 

ส านักปลัด 

๑๘. ส่งเสริมการปลูก
ผักปลอด
สารเคมี 

เพื่อลดปัญหา
สารเคมีตกค้าง 

ฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารเคมี
ตามโครงการ อบต.ดงกลาง โดยการ
เชิญวิทยากรจากส านักงานเกษตรใน
จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมและ
บรรยายให้ความรู้ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
ในต าบลปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง
สามารถปลูกผัก
ปลอดสารเคมีเพื่อ
ลดปัญหาสารเคมี
ตกค้าง 

ส านักปลัด 

๑๙ ส่งเสริมการปลูก
ข้าวเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อลดปัญหา
การลงทุนและ
ข้าวปลอก
สารเคมี 

ฝึกอบรมการปลูกข้าวปลอดสารเคมี
ตามโครงการ อบต.ดงกลาง โดยการ
เชิญวิทยากรจากส านักงานเกษตรใน
จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมและ
บรรยายให้ความรู้ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง
สามารถปลูกข้าว
ปลอดสารเคมี 

ส านักปลัด 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. โครงการก่อสร้าง
โดมบ้านนางงาม  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัด
กิจกรรมร่วมกันภายในหมู่บ้าน 

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.) 

ร้อยละมีสถานที่ใช้
จัดกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสถานที่
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 

รวม ๑๐๐ โครงการ - - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ - - - 

-๙๐- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                  แบบ   ผ..๐๒ 
                                                                                                        รายละเอียดโครงการพัฒนา 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๑   การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
             ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชนชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๑. ก่อสร้างประปา
บาดาลขนาดใหญ่
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

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.) 

ร้อยละของประชาชน
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๒. ก่อสร้างประปาใหญ่
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง 
บ้านเก่าน้อยหมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
และขยายเขตประปา 

๓๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละของประชาชน
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๓. ซ่อมแซมระบบ
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้านและจัดหาวัสดุ
อ่ืน 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.) 

ร้อยละของประชาชน
มีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

-๙๑- 

 

 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๔ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ 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.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
ภายในต าบลดง
กลาง หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่
ที่ ๑๐ 

เพื่อมีท านบกักเก็บ
น้ าใช้ส าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ 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.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๖. วางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ 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.) 

ร้อยละประชาชน
มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี 

ประชาชนในเขต
พื้นชุมชนไม่เกิด
น้ าท่วม 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามห้วย  
หมู่ที่ ๖, ๗ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
ส าหรับสัญจรไปมา
สะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.   
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตาม
แบบแปลน อบต.ดงกลาง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
สามารถเก็บ
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายใน
การเก็บผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

-๙๒- 

 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 

๘ ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกหนองน้ 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.) 

ร้อยละมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่าง 
เพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

๙. วางท่อเมนประปา
ขยายเขตประปารอบ
หมู่บ้าน 
บ้านกุดแคน  
หมู่ที่ ๒ 

ราษฎรในหมู่บ้าน
มีน้ าเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปา
บ้านกุดแคน หมู่ที่ ๒ 

(ตามแบบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรในหมู่บ้าน
มีน้ าเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐. ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑-๑๐ (ตามแบบ 
อบต.ดงกลาง) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

๑๑. ขุดบ่อน้ าตื้น หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑-๑๐ (ตามแบบ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมีน้ าใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าใช้ใน
การเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

-๙๓- 
 
 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการขุดลอก
หนองนิล บ้านดง
ยาง หมู่ที่ ๓  
ต.ดงกลกาง 

ราษฎรได้มีน้ าเพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียง 

ขุดลอกหนองนิล หมู่ที่๓ 
เน้ือที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ขุดลึก 
ประมาณ 3.50 ม. 

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.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓ โครงกาขุดสระน้ า
หนองพลับพลา 
บ้านดงกลาง  
หมู่ที่ ๑ 

ราษฎรได้มีน้ าเพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียง 

ขุดลอกหนองแซง หมู่ ๑
กว้าง ๒๐๐ ม. ขุดลึก 
ประมาณ ๒.๕๐ ม. 

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.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรได้มีน้ า
เพื่อใช้
ประโยชน์
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๑๔ โครงการผลิต
น้ าประปาพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
หัวนาค า หมู่ที่ ๔ 

ราษฎรได้มีน้ าเพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียง 

ผลิตน้ าประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แผงโซล้าเซล
ขนาดพลัง ๓๐๐ วัตต์ หม้อ
แปลงไฟฟ้า ๒,๒๐๐ วัตต์ 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรได้มีน้ า
เพื่อใช้
ประโยชน์
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๑๕ ขุดลอกคลอง
หนองฮีบ้านหัวนา
ค า หมู่ที่ ๑๐ 

มีน้ าใช้เพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

บ้านหัวนาค าขนาดกว้าง 
๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก 
๓.๕๐ ม.จากที่นานางหนู   
แก้วสารี จวนถึงที่นานาง
ประมวล    สัมพันธ์ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

-๙๔- 
 
 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ ก่อสร้างประปาบาดาล
ขนาดใหญ่พร้อม
อุปกรณ์ติดตั้ง หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่ที่ 
๑ 

(รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๑๗ ปรับปรุงระบบประปา
และขยายเขตประปา 
หมู่ที่ ๑ -๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปาและ
ขยายเขตประปา 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๑๘ ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและ
จัดหาวัสดุอ่ืน ๆ 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๑๙ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ า
ส าหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ าอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

-๙๕- 
 

 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๒๐ ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ภายในต าบลดงกลาง 
หมู่ที่ ๑ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อมีท านบกัก
เก็บน้ าใช้ส าหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
บ้านดงกลาง หมู่ที่ ๑ 
ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร 
สันฝายสูง 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.) 

ร้อยละ
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๒๑ วางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ าหมู่ที่ 
๑-๑๐  ตามแบบ
แปลน 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.) 

ร้อยละ
ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นที่มีน้ า
อุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามห้วย หมู่ที่ ๖, ๗ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
ส าหรับสัญจรไป
มาสะดวก 

ก่อสร้างสะพาน คสล.   
หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ 
ตามแบบแปลน อบต.
ดงกลาง 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชน
สามารถเก็บ
ผลผลิตทาง
การเกษตรได้ 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเก็บ
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

-๙๖- 
 
 
 

    งบประมาณและท่ีมา    



 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 

ตัวชี้วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๓ ขุดลอกหนองน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกหนองน้ 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.) 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๒๔ วางท่อเมน
ประปารอบ
หมู่บ้านบ้านดง
กลาง หมู่ที่ ๑ 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
น้ 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.) 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างพียงพอ 

ราษฎรใน
หมู่บ้านมีน้ า
เพื่อบริโภค,
อุปโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕ ขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 
๑-๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ ๑-๑๐ 
(ตามแบบ อบต.ดงกลาง) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๒๖ ขุดบ่อน้ าตื้น หมู่
ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ ๑-๑๐ 
(ตามแบบ อบต.ดงกลาง) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน้ าใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ าใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

-๙๗- 



 

 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗ วางท่อเมนประปา
รอบหมู่บ้านบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ าเพื่อ
บริโภค,อุปโภคเพียงพอ 

ปรับปรุงระบบประปาบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ราษฎรในหมู่บ้าน
มีน้ าเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

รวม ๑๓๕ โครงการ - - ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๒๗ - - - 
-๙๘- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าทางการเกษตรแบบครบวง 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
               ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
                 ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพและจัด
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
อาชีพและจัดฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มี
งบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพใน
ต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมีรายได้เสริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ จัดตั้งกองทุนกู้ยืม
ให้กับกลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
รวมกลุ่มกันด าเนิน
กิจกรรมสร้างเสริม
รายได้และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

จัดตั้งส่วนทุนกู้ยืมให้กับกลุ่ม
อาชีพในการด าเนินกิจกรรม
สร้างเสริมรายได้และพัฒนา
รายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มตามโครงการของแต่ละ
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มี
งบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพใน
ต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมีรายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

-๙๙- 



 

 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 

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

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อ
ซีเมนต์ บ่อพลาสติก นาข้าว 
และบ่อดิน  
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.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมีงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้เสริม
นอกจากท าเกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 
หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๐ 
(ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมีงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้เสริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๕. ส่งเสริมการปลูก
ยางพารา หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อสร้างรายได้ที่
ม่ันคงให้กับ
เกษตรกร 

จัดท าโครงการส่งเสริมการ
ปลูกยางพาราในเขตต าบลดง
กลางเพื่อจะได้มีแปลงเรียนรู้
การปลูกสวนยางพารา 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมีงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้เสริม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

-๑๐๐- 
 
 

 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 

๖. สนับสนุนการเลี้ยง
กบ หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
อาชีพมีรายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ หมู่ ๑ ถึง
หมู่ 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 าหรับใช้
ในการบริหาร 

กอง
สวัสดิการ 

๗. ควบคุมโรคพยาธิ
ในโค-กระบือของ
เกษตรกรในต าบล 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการควบคุม
โรคพยาธิในโคกระบือ
ที่ถูกหลักวิชาการ
สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได้ 

ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน ๕๐ 
คน ในเขตพื้นที่ อบต.ดงกลางโดย
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง
สนับสนุนงบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

โค-กระบือ
ไม่มีโรค
พยาธิ 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การควบคุมโรคพยาธิ
ในโคกระบือที่ถูกหลัก
วิชาการสามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 
อบต. 

ดงกลาง
ร่วมกับ 

ส านักงาน 
ปศุสัตว์
ร้อยเอ็ด 

๘. สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

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
ครอบครัวตัวอย่างด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ระดับหมู่บ้าน 

สนับสนุนรางวัลแก่ครอบครัว
ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง 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
ความ
เป็นอยู่ 
ที่ดี 

ประชาชนในเขต
ชุมชนจะได้มี
ครอบครัวตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลให้มีความเป็นอยู่
ที่ดี 

ส านักปลัด 
และพัฒนา

ชุมชน
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

-๑๐๑- 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่ที่ ๑  
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชนในชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณให้ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละสร้าง
รายได้ลด
รายจ่ายให้
ประชาชน 

ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชน 

ส านักปลัด 
และพัฒนา

ชุมชน
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๑๑. สนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานกลุ่ม 
OTOP หมู่ที่ ๑-

๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้มี
รายได้เสริมและ
สร้างกลุ่มอาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานกลุ่ม OTOP  กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรท่อผ้าและ

แปรรูปผ้า,กลุ่มผลิตภัณฑ์จอบ
ซ่ิง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
สามารถ

พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนได้มีรายได้
หมุนเวียนในการ

ด าเนินงานพึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 
พัฒนา
ชุมชน 

๑๒. โครงการจัดตั้ง
ธนาคารข้าว หมู่ที่ 
๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
เขตต าบลดงกลาง 

จัดท าโครงการจัดตั้งธนาคาร
ข้าว 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.) 

ร้อยละมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในชุมชนได้
ขายข้าวในราคาสูงหรือ
ราคาที่เป็นธรรม 

ส านักปลัด 

๑๓. สนับสนุนกลุ่ม
จอบ/เสียม หมู่ที่ 
๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มจอบ/เมียบมี
การสร้างรายไดใน
กลุ่มส่งเสริมให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
กลุ่มจอบ/เมียม 
(ตามโครงการของ อบต.ดง

กลาง) 
 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีรายได้เสริม กลุ่มอาชีพมีงบประมาณ
ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้เสริม 

ส านักปลัด  

-๑๐๒- 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔. สนับสนุนกลุ่มจักสาน 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มจัก
สานมีการสร้างรายได
ในกลุ่มส่งเสริมให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่มจัก
สานในการบริหารจัดการของกลุ่ม
ส าหรับจักสานส าหรับจ าหน่ายใน
ท้องถิ่น 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
รายได้เสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมีรายได้เสริม 

ส านักปลัด  

๑๕. ฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดหมู่ที่ ๑ ถึง ๑๐ 

เพื่อเพื่อเพิ่มความรู้
ให้กับประชาชนใน
การเพาะเห็ดนางฟ้าที่
ถูกหลักวิชาการที่
สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได้ 

จัดโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐  จ านวน ๑๐๐ 
คน โดย 
(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 

ประชาชนได้ความรู้ใน
การเพาะเห็ดนางฟ้าที่
ถูกหลักวิชาการที่
สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได้ 

อบต.ดง
กลาง สนง.

เกษตร
อ าเภอจตุร

พักตร
พิมาน  

๑๖. ฝึกอบรมการตัดเย็บ
เสื้อผ้าหมู่ที่ ๑ ถึง   
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเพื่อเพิ่มความรู้
ให้กับประชาชนใน
การฝึกอบรมตัดเย็บ
เสื้อผ้าที่ถูกหลัก
วิชาการที่สามารถลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

จัดฝึกอบรมโครงการตัดเย็บเสื้อผ้า 
ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ จ านวน ๕๐ คน โดยศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มรายได้ลด
รายจ่าย 

ประชาชนมีความรู้ใน
การเย็บผ้าสามารถ
สร้างรายได้ให้
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

-๑๐๓- 
 

 
 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๗. ฝึกอบรมการซ่อม
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
และจักรยานยนต์ 

เพื่อเพิ่มความรู้แก่
ประชาชนส่งผลต่อ
การเพิ่มรายได้ 

จัดฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์
ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน ๕๐ คน 
โดยโดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
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.) 

ร้อยละเพิ่ม
รายได้ลด
รายจ่าย 

ประชาชนได้
ความรู้ในการ
ฝึกอบรมและ
สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่
ครอบครัวเพื่อ
ความเป็นอยู่ที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคมฯ  
อบต.ดงกลาง 
ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๑๘. อบรมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับ
ต าบล 

เพื่อเพิ่มความรู้แก่
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและ
สามารถน าความรู้ที่
ได้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับ
ต 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.) 

กลุ่มสามารถ
น าความรู้มา
ปฏิบัติงานได้ 

เพิ่มความรู้ให้แก่
กรรมการพัฒนา
สตรีและสามารถ
น าความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.ดงกลาง 
พัฒนาชุมชน
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน  

๑๙. อบรมคณะกรรมการ
ส่วนทุนหมู่บ้านด้าน
การท าบัญชี 

เพื่อเพิ่มความรู้แก่
คณะกรรมการส่วน
ทุนหมู่บ้านด้านการ
จัดท าบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมคณะกรรมการส่วนทุน
หมู่บ้านด้านการท 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
กรรมการส่วนทุน
หมู่บ้านด้านการ
จัดท าบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ดงกลาง 
พัฒนาชุมชน
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

รวม  ๙๕ โครงการ - - ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ - - - 

-๑๐๔- 
 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑ การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าทางการเกษตรแบบครบวง  
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔   การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
        ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
            ๔.๒  แผนงานการเกษตร 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑. ฝึกอบรมการใช้
ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 

เพื่อเพิ่มความรู้แก่
เกษตรกรในการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกวิธีที่ถูกหลัก
วิชาการ 

จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยอย่าง
ถูกวิธี หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๑๐๐ คน โดยส านักงานเกษตรอ าเภอ
เป็นผู้รับผิดชอบการจัดฝึกอบรม 
(ตามโครงการของ อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีความรู้ใน
การใช้ปุ๋ยเคมี 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการใช้ปุ๋ย
ที่ถูกหลักวิชาการซ่ึง
สามารถลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัดฯ 
 สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน  

๒. จัดซ้ือยาปราบ
ศัตรูพืชให้กับ
เกษตรกร 

เพื่อป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชการเกษตร
และเพิ่มรายได้ 

จัดซ้ือยาปราบศัตรูพืชตามโครงการ
ของ อบดงกลาง 
(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 

ป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชการเกษตร
และเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 

๓. จัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

เพื่อมีวัสดุครุภัณฑ์
ทางการการเกษตรที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตร 
(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 

ประชาชนในชุมชน
ได้มีวัสดุครุภัณฑ์
ทางการเกษตรใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

-๑๐๕- 



 

 

                                                                                                                                                                                                        
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๔. จัดซ้ือลูกปลาดุก  

บิ๊กอุยแจกครัวเรือน
ยากจน 

เพื่อเพิ่มรายได้แก่
ประชาชนในพื้นที่
และช่วยลดปัญหา
ความยากจนใน
ครัวเรือน 

จัดซ้ือลูกปลาดุกบิ้กอุยแจก
ครัวเรือนยากจน  
(ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง)  

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละลด
ปัญหาความ
ยากจน 

เพิ่มรายได้แก่ประชาชนใน
พื้นที่และช่วยลดปัญหา
ความยากจนของ
ประชาชนในชุมชน 

ส านักปลัด 

๕. ส่งเสริมการท า
เกษตรทฤษฏีใหม่ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ชุมชนรู้จักการท า
เกษตรทฤษฏีใหม่
และการเพิ่ม
รายได้ 

จัดท าโครงการส่งเสริมการท า
เกษตรทฤษฏีใหม่ให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ จ านวน 
๑๐๐ คน 
(ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
ความรู้ในการ
ประกอบ
อาชีพ
การเกษตร 

ประชาชนในชุมชนรู้จัก
การท าเกษตรทฤษฏีใหม่
ซ่ึงเกิดผลเพิ่มรายได้แก้
ประชาชนในชุมชน 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 

 สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๖. โครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ข้าวหอม
มะลิ ๑๐๕ 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวที่มี
คุณภาพถูกหลัก
วิชาการเกษตรลด
ต้นทุนและเพิ่ม
รายได้ 

ฝึกอบรมเกษตรกร จ านวน 
๑๐๐ คน ในเขตพื้นที่ อบต.
ดงกลาง โดยส านักงานเกษตร
อ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบการจัด
ฝึกอบรม (ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเพิ่ม
คุณภาพให้
ผลผลิต 

เกษตรกรได้มีความรู้ใน
การเพาะปลูกข้าวที่มี
คุณภาพถูกหลักวิชาการ
เกษตรลดต้นทุนและเพิ่ม
รายได้ 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 

 สนง.เกษตร
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

-๑๐๖- 
 
 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๗. โครงการฝึกอบรม
การผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรได้ผลิต
และใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ถูกหลัก
วิชาการเกษตร ลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้ 

ฝึกอบรมเกษตรกร 
จ านวน ๑๐๐ คน ในเขต
พื้นที่ อบต.ดงกลาง โดย
ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เป็นผู้รับผิดชอบการจัด
ฝึกอบรม   

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชน
ใช้ปุ๋ย
ปลอด
สารพิษ 

เกษตรกรได้ผลิตและ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ถูกหลัก
วิชาการเกษตร ลด
ต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

ส านักปลัด 
สนง.เกษตร
อ าเภอฯ 

๘. โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อปรับ 
ปุรงสภาพแวดล้อมให้มี
ความสวยงาม 

จัดท าโครงการหน้าบ้าน
น่ามอง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ (ตามโครงการ
ของ อบต.ดงกลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชน
ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนในชุมชนได้
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์เพื่อปรับปุ
รงสภาพแวดล้อมให้มี
ความสวยงามส านัก
ปลัดฯ 

ส านักปลัด 

๙. ปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้ หมู่ที่ ๑ ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ปลูกผักสวนครัวและส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายลดลง 

โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ 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.) 

ร้อยละมี
ผักปลอด
สารพิษกิน 

ประชาชนในชุมชน
ปลูกผักสวนครัวและ
ส่งผลให้ค่าใช้จ่าย
ลดลง 

ส านักปลัดฯ 

 
-๑๐๗- 

 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๑๐. โครงการจัดซ้ือ
เมล็ดพันธ์ข้าว หมู่
ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวที่มี
คุณภาพและถูกหลัก
วิชาการเกษตรลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้ 

จัดท าโครงการจัดซ้ือ
เมล็ดพันธ์ข้าว  
(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละมีเมล็ด
พันธ์ุข้าวที่ดี 

เกษตรกรได้เพาะปลูก
ข้าวที่มีคุณภาพ 

อบต. 
ดงกลาง 

๑๑. โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าว
อินทรีย์ 

เกษตรกรปลูกข้าวปลอด
สารพิษไว้รับประทาน
และจ 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.) 

เพิ่มรายได้ให้ได้
ข้าวปลอด
สารพิษของ
ประชาชนใน
ต าบล 

เกษตรกรได้ผลผลิต
ปลอดสารพิษและเพิ่ม
คุณภาพการผลิตข้าว 

ส านักปลัด
อบต. 
ดงกลาง 

รวม ๕๕ โครงการ - - ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ - - - 

 
-๑๐๘- 

 
 
 
 
 
 



 

 

  แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
               ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                ๕.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. อาหาร
กลางวัน 
(ศพด.อบต.) 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ในเขตบริการได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าอาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตบริการ อบต.ดงกลาง 

๓๖๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๖๗,๕๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเด็กได้กิน
อาหารครบทั้ง ๕ 
หมู่ ทุกหมู่บ้าน  

 เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

กอง
การศึกษา 

๒. อาหารเสริม 
(นม) 
(ศพด. อบต.) 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ในเขตบริการ อบต.ดง
กลางได้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์แข็งแรงทุกคน 

 สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดท าอาหารเสริม (นม) 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตบริการ อบต.ดงกลาง 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเด็กได้ดื่ม
นมทุกหมู่บ้าน 

 เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มี สุขภาพ
อนามัยที่ดี 

กอง
การศึกษา 

๓. อาหาร
กลางวัน
(โรงเรียน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
เขตบริการได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในเขต 
อบต.ดงกลาง 

๑,๖๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๖๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๖๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๖๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑,๖๔๘,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเด็กได้กิน
อาหารครบทั้ง ๕ 
หมู่ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

-๑๐๙- 



 

 

 
  
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ อาหารเสริม 
(นมโรงเรียน) 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ในเขตบริการได้มี 
สุขภาพที่ด ี

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
จัดซ้ืออาหารเสริม(นม
โรงเรียน)ให้เด็กนักเรียนในเขต 
อบต.ดงกลาง 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเด็ก
นักเรียนได้

ดื่มนมทุกคน 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

กอง
การศึกษา 

๕. จัดซ้ือเครื่องเด็กเล่น
ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

เพื่อให้เด็กได้มี
เครื่องเล่นส าหรับ
พัฒนาทักษะ 

จัดซ้ือเครื่องเด็กเล่นทั้งในร่ม
และกลางแจ้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตบริการของ 
อบต.ดงกลาง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) - 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานที่
ออกก าลัง
กาย 

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มีอุปกรณ์
เครื่องเล่น
ส าหรับใช้ในการ
ฝึกทักษะ 

กอง
การศึกษา 

๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด. อบต.ดงกลาง  
 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้มีสถานที่
ส าหรับศึกษาที่
ม่ันคงและได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและ
ภายนอกบริเวณรอบ ในเขต
บริการของ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กมี
สุขภาพจิตที่

ด ี

มีสถานที่ ที่ดี
ส าหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

กอง
การศึกษา 

๗ สนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ 

เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ของเด็กก่อนวัยเรียน
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต. 
ดงกลาง 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต 
อบต.ดงกลาง เพื่อจัดกิจกรรม
ต่าง ตามโครงการที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเสนอมา 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เด็กได้รับรู้
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
ไทย 

เด็กก่อนวัยเรียน
มีจิตส านึกที่ดีใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

-๑๑๐- 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๘ ก่อสร้างศาลาพัก
ส าหรับผู้ปกครองมา
รับ-ส่งเด็ก 

เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับผู้ปกครองที่มา
รอรับ- ส่งเด็กมีที่
พักผ่อน 

ก่อสร้างศาลาพักส าหรับ
ผู้ปกครองมารับ-ส่งเด็ก 
ศพด.(ตามแบบแปลน
อบต.ดงกลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานที่รอ
รับ-ส่งเด็ก 

ผู้ปกครองที่มารอรับ- 
ส่งเด็กได้มีสถานที่
ส าหรับพักผ่อนและ
เป็นระเบียบ 

กอง
การศึกษา 

รวม ๔๐ โครงการ - - ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ - - - 

-๑๑๑- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                  แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
               ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕การรักษาความม่ันคงภายใน และการบริการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๓การจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                  ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการหมู่บ้าน
มีขาว 

เพื่อรณรงค์ไม่ให้
ประชาชนเข้าไปยุ่งเก่ียว
ยาเสพติด 

จัดท าโครงการหมู่บ้านมีขาว 
ตามโครงการของ 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.) 

ร้อยละยาเสพ
ติดในพื้นที่
ต าบลลดลง 

 ร้อยละประชาชนใน
ชุมชนไม่ยุ่งเก่ียวยาเสพ
ติด 

ส านักปลัด 

๒ โครงการ
ฝึกอบรม
เยาวชนต้นแบบ
ต าบลดงกลาง 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ ที่
เป็นปัญหาของสังคมให้
ลดน้อยลง รู้จักเคารพ
กติกาเคารพสิทธิของ
ผู้อ่ืนและมีระเบียบวินัย 

จัดฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบ
ต าบลดงกลาง จ านวน ๑๐ 
หมู่บ้าน ๆ ละ ๑๐ คน(ตาม
โครงการของ อบต.ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบอบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบอบต.) 

ร้อยละชุมชนมี
ความอยู่ดีกินดี 

ปัญหาอาชญากรรม 
ต่าง ๆที่เก่ียวกับเด็กและ
เยาวชนทั้งที่ได้กระท า
หรือถูกกระท าลด
น้อยลงและหมดสิ้นไป 

อบต. 
ดงกลาง 
สภ.จตุรฯ 

๓. อบรมผู้น าชุมชน
ในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชนใน
การป้องกันยาเสพติดตาม
โครงการของ อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ ลด
ปัญหายาเสพ

ติด 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในต าบล 

ส านักปลัด 

-๑๑๒- 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. อบรมผู้น าชุมชน
ในการป้องกัน

ปัญหายาเสพติด 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จัดฝึกอบรมผู้น าชุมชนใน
การป้องกันยาเสพติดตาม

โครงการของ อบต.ดง
กลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐℅ ลด
ปัญหายาเสพติด 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชนในต าบล 

ส านักปลัด 

๔. ฝึกอบรมเยาวชน
ในสถานศึกษา

ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

ฝึกอบรมเยาวชนใน
สถานศึกษา 

ป้องกันยาเสพติด ๓ 
โรงเรียนในเขตบริการ 

ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐℅ ลด
ปัญหายาเสพติด 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชนในต าบล 

ส านักปลัด 

๕. ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันยา

เสพติด 

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนได้
ตระหนักถึง

ความส าคัญในการ
ประชาสัมพันธ์

รณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

รณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ใน
พื้นที่เขตบริการ อบต.ดง
กลาง เช่น ป้าย แผ่นพับ 

เมียงตามสาย จัด
กิจกรรมรวมพลัง

ประชาชนต่อต้านยาเสพ
ติด ๑ ครั้ง/ป ีประชาชน

ในเขตพื้นที่ อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐℅ ผู้ติดยา
เสพติดลดลง 

ประชาชนได้
ตระหนักถึง

ความส าคัญใน
การ

ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

-๑๑๓- 
 
 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๖. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ปลูกฝัง ศึกษาดูงาน
กลุ่มเยาวชนให้เกิด
ความตระหนัก 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ปลูกฝัง ศึกษาดูงาน
กลุ่มเยาวชนให้เกิด
ความตระหนัก ตาม
(โครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละผู้ติด
ยาเสพติด
ลดลง 

 ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญใน
การ
ประชาสัมพันธ์
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

ส านักปลัด 

๗. พัฒนาประสิทธิภาพ
สายตรวจอาสาสมัคร
ในสถานที่เกิดเหตุ 
(อุบัติเหตุ) 

เพื่อให้สายตรวจและ
อาสาสมัครมีความรู้
เข้าใจเทคนิคและ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

จัดท าพัฒนา
ประสิทธิภาพสาย
ตรวจอาสาสมัครใน
สถานที่เกิดเหตุ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 
 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 ร้อยละ
อุบัติเหตุใน
ต าบลลดลง 

เจ้าหน้าที่สาย
ตรวจและ
อาสาสมัครมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเทคนิควิธีการ
ในการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ 

ส านักปลัด 
สภ.จตุรฯ 

-๑๑๔- 
 
 

 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๘. ฝึกอบรมผู้
ช่วยเหลืองาน
จราจร 
(อาสาสมัคร
จราจร) 

เพื่อให้ปัญหาด้าน
การจราจรการ
เกิดอุบัติเหติและ
การท าผิดกฎ
จราจรลดน้อยลง
และหมดไปใน
ที่สุด 

สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่าย  พลเรือนและประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ อบต. 
ดงกลางจ านวน ๖๐ คน โดย
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอจตุร
พักตรพิมานเป็นผู้ฝึกอบรม  

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนใน
ต าบลปฏิบัติ
ตามกฎ
จราจร 

 การจราจรคล่องตัว
ขึ้น อัตราการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่
โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ และ
ช่วงที่มีวันหยุด
ติดต่อกันหลายวัน 

ส านักปลัด 
อบต. 

ดงกลาง 
สภ.จตุรฯ 

๙.  จัดตั้งศูนย์รับ
แจ้งเหตุและ
บริการ 
ประชาชน 

เป็นศูนย์รับแจ้ง
เหตุและบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลดงกลาง
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อ
เหตุการณ์รวมทั้ง
ประหยัดเวลา 

เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจใน
ต าบลและสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบล
ดงกลางมีสถานที่ท างานและ
มีการเข้าเวรยามเพื่อคอยรับ
แจ้งเหตุและบริการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ชัดเจน 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีจุดบริการ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต 
อบต.ดงกลางได้รับ
ความสะดวกในการ
แจ้งเหตุและได้รับ
ความช่วยเหลือการ
บริการจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

 

 
-๑๑๕- 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. ก่อสร้างอาคารที่พัก จุด
ตรวจ จุดบริการ
ประชาชน 

เพื่อมีสถานที่พัก
จุดตรวจจุดบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารที่พัก จุดตรวจ 
จุดบริการประชาชน 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 

ประชาชนในเขต อบต. 
ดงกลาง ได้รับความสะดวก
ในการเข้าเวร จุดตรวจ จุด
บริการประชาชน 

ส านักปลัด 
 

๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประนีประนอมข้อพิพาท
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและ
ประหยัดเวลาของ
คู่กรณี 

จัดตั้งและจัดการฝึกอบรม
คณะกรรมการประนีประนอม
ข้อพิพาทในหมู่บ้าน ประชาชน
ในเขตพื้นที่  
อบต.ดงกลาง 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดข้อพิพาท
ในต าบล 

 ประชาชนเข้ามามีส่วน 
ร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมเบื้องต้นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 
 

๑๒. โครงการฝึกทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันยาเสพติด 

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ฝึกทักษะและ
สามารถให้กลับมา
ใช้ชีวิตร่วมกับ
สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าโครงการฝึกทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันยาเสพติด ตาม
โครงการของ อบต.ดงกลาง
ประชาชนและเยาวชนในเขต
พื้นที่ต 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.) 

ร้อยละ
ประชาชนใน
ต าบลไม่ติดยา
เสพติด 

 ประชาชนที่เข้าฝึกทักษะ
ชีวิตสามารถใช้ชีวิตได้กับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ส านักปลัด 

-๑๑๖- 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. โครงการรณรงค์
ลด ละเลิก
อบายมุข  
หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อรณรงค์ไม่ให้
ประชาชนเข้าไปยุ่ง
เก่ียวอบายมุข 

จัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์
ลด ละเลิกอบายมุข  (ตาม
โครงการของ อบต.ดงกลาง) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
อบายมุขใน
ต าบลลดลง 

ประชาชนไม่เข้า
ไปยุ่งเก่ียว
อบายมุข 

ส านักปลัด 
 

๑๔. บ าบัดผู้ติดยาเสพ
ติด 

เพื่อบ าบัดรักษาฟื้นฟู
สภาพจิตใจผู้หลงผิด
ให้กลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุข 

บ าบัดผู้ติดยาเสพติดในเขต 
อบต. ดงกลาง  จ านวน ๔๐ 
คน (ตามโครงการของ อบต. 
ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนใน
ต าบลติดยา
เสพติดลดลง 

 ประชาชนที่เข้า
ฝึกทักษะชีวิต
สามารถใช้ชีวิตได้
กับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ส านักปลัด 

๑๕. สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ 

เพื่อก าหนดแนวทาง
วิธีการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

จ านวน ๑๐ หมู่บ้านในเขต 
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.) 

ร้อยละยาเสพ
ติดในพื้นที่
ลดลง 

จ านวนผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดลดลง
และลดโอกาสการ
กลับมาใช้ยาเสพ
ติดอีกครั้ง 

ส านักปลัด 
 

๑๖ จัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เวลาว่างในการ
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์และ
เสริมสร้างสุขภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา อบต. โดย
มีเป้าหมายให้ประชาชนและ
เยาวชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้านและ 
ศพด.ทั้ง ๒ แห่ง โรงเรียนใน
เขต อบต.เข้าร่วมแข่งขัน(ตาม
โครงการของ อบต.ดงกลาง) 

๒๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๖๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละสร้าง
ความสามัคคี
ในต าบลและ
ลดปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างในการร่วม
กิจกรรม
สร้างสรรค์และ
เสริมสร้างสุขภาพ 

ส านักปลัด 

-๑๑๗- 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. จัดตั้งจุดตรวจจุด
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล  

เพื่อลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดท าโครงการจัดตั้งจุดตรวจ 
จุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ ในเขต อบต.ดง
กลาง(ตามโครงการของ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาล 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้รับความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๑๘. จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนให้
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นอุปกรณ์ใน
การเล่นกีฬาของ
ประชาชน 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาสนับสนุนให้
หมู่บ้านตามโครงการ อบต.ดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

คนในต าบลมี
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมีอุปกรณ์
เพื่อเป็นในการเล่น
กีฬา 

ส านักปลัด 

๑๙. จัดประชุม
ประชาคมต าบล 

เพื่อก าหนดแนวทาง
วิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และการจัดระเบียบ
สังคม 

จัดประชุมประชาคมต าบล 
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
ผู้แทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุมก าหนดแนวทางและ
วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปัญหาความ
ต้องการของตน
ในต าบลน้อยลง 

มีกรอบแนวทางและ
วิธีการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา   
ที่เกิดขึ้นภายใน
ต าบล 

ส านักปลัด 

๒๐ โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบ หมู่ที่ ๑- 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
เข้มแข็งและห่างไกล
ยาเสพติด 

โครงการหมู่บ้านต้นแบบ หมู่ที่
๑-หมู่ที่๑๐(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละลด
ปัญหา 
ต่าง ๆ ในพื้นที่ 

ประชาชนในชุมชน
เข้มแข็งและห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักปลัด 

๒๑. โครงการ
ประชาธิปไตย
ชุมชนสู่การเมือง
ภาคพลเมือง
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างกระบวนการ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
ภาคการเมืองภาค
พลเมืองเข้มแข็ง 

จัดท าโครงการประชาธิปไตย
ชุมชนสู่การเมืองภาคพลเมือง
เข้มแข็ง(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยลประชาชน
ในต าบลเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในชุมชน
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 
 

-๑๑๘- 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒ ฝึกอบรมเยาวชน
ด้านคุณธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมระหว่าง
บ้านและวัด 

จัดท าโครงการฝึกอบรม
เยาวชนด้านคุณธรรม 
 (ตามโครงการของ  
   อบต.ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
เยาวชนใน
ต าบลเกิด

ความ
สามัคคีกัน 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

ส านักปลัด 

๒๓ แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์กับ อบต.
ใกล้เคียง 
 

เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้เชื่อม
ความสัมพันธ์กัน
ระหว่างหน่วยงาน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ กับ อบต. และ
หน่วยงานอ่ืนที่เข้าร่วม
การแข่งขัน(ตาม
โครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
สุขภาพ
แข็งแรง 

เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของประชาชน
และเยาวชนใน
ชุมชนและท าให้
เกิความสัมพันธ์
อันดีขององค์กร 

กอง
การศึกษา 

๒๔ จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์
ส าหรับ อพปร. 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย  

จัดซ้ือวัสดุ 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.) 

มีวัสด/ุ
อุปกรณ์ใน
การ
ปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะ
ภัย 

ส านักปลัด 

๒๕. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะให้
เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า 

(สีเขียว) 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ 

ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ
เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า
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 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันฯ 

ส านักปลัด 

-๑๑๙- 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖ ปรับปรุง/ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะให้เป็น
รถบรรทุกกระบะ(สี
เหลือง) 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงรถบรรทุก
ขยะเป็นรถกระบะ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภัณฑ ์
ในการปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๒๗ สนับสนุน
งบประมาณรักษา
ความสงบภายในและ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ และกิจกรรม 

เพื่อมีค่าตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

สนับสนุนงบประมาณ
รักษาความสงบภายใน
และงานป้องกัน
สาธารณะภัยต่าง ๆ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อรักษาความ
สงบและ
ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๒๘ จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพใน
การบริกหาร
ประชาชน 

จัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัย ๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๙๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อรักษาความ
สงบและ
ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัย 

ส านักปลัด 

๒๙ การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการขุด
ดิน และถมดิน 

เพื่อมี พ.รบ. ว่าด้วย
การถมดินและขุด
ดินว่าด้วยการถมดิน
ของประชาชน 

จัดท า พ.ร.บ.พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการขุดดิน และ
ถมดิน ในเขตพื้นที่  

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.ว่าด้วยการ
ขุดดิน  

ส านักปลัด 

รวม  ๑๔๕  โครงการ - - ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒๙ ๒๙ - - - 

-๑๒๐- 



 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
                                                                                                                        ๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๒สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
          ๕.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห์    

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน     
สังคมมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมให้ครบทุกราย
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 
๑-หมู่ที่ ๑๐ 

๑๑,๔๘๗,๖๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๑,๔๘๗,๖๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๑,๔๘๗,๖๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๑,๔๘๗,๖๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๑,๔๘๗,๖๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ
ผู้สูงอายุ,ผู้
พิการ,ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่
ในสังคมมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๒. สงเคราะห์ผู้ป่วย
โรคเอดส์ หมู่ ๑ 
ถึงหมู่ ๑๐ 

เพื่อผู้ป่วยเอดส์มีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรค
เอดส์ภายในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละผู้ป่าย
เอดส์ได้รับการ
ดูแล 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได
รับสวัสดิการใน
การด าเนินชีวิต 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

-๑๒๑- 
 



 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. สงเคราะห์ผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อเป็นการฟื้นฟู
และบ าบัดเบื้องต้น
ส่งผลให้เป็นขวัญ
และก าลังใจอยู่ใน
สังคมได้ 

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
หน้าที่มีขวัญ
และก าลังใจที่ดี 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๔. สงเคราะห์ครอบครัว
ยากจน หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ของครอบครัวที่
ยากจนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

สนับสนุน
งบประมาณ
ครอบครัวที่ยากจน
ภายในเขตพื้นที่
ต าบลดงกลาง 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
เป็นอยู่ที่ดี 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๕. สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ หมู่ที่ ๑ 
 ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ
จิตใจผู้ประสบภัย
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ ให้มี
ก าลังใจในการด ารง
ชีพ 

สงเคราะห์
ผู้ประสบภัย
สาธารณะภัย
ธรรมชาติตามหลัก
มนุษยธรรมกับ
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง  

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ผู้ประสบภัย
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ 
สามารถด ารง
ชีพได้โดยปกติ 

ส่วน
สวัสดิการ 

สังคม 

-๑๒๒- 
 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖. สนับสนุนสงเคราะห์
ราษฎรประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการของ
ศูนย์ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของศูนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรในเขตต าบล 
ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละช่วยใน
การกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
หมู่บ้านได้ 

ศูนย์สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนที่
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ศูนย์ฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
สวัสดิการ 

สังคม 

๗. อุดหนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ของแต่ละหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ของ 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 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๘. จัดหาผ้าห่มกันหนาว
ส าหรับผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประสบภัยธรรมชาติ 

เพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของ 
ราษฎรที่ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติในเขตต าบลดง
กลาง 

จัดหาผ้าห่มกันหนาว
แจกจ่ายผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประสบภัยธรรมชาติ 
ในเขตต าบลดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมีผ้า
ห่มกันหนาว 

ราษฎรที่
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติด้รับ
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

-๑๒๓- 
 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. โครงการวัน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานวันท้องถิ่นไทยเทิด
ไท้องค์ราชันย์ 

เข้าร่วมกิจกรรม
ในการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนระลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ 

พ่อค้า ประชาชน 
ข้าราชการพลเรือนระลึก
ถึงพระมหา กรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ เน่ืองในวัน
ท้องถิ่นไทย 

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการ
เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

จัดท าโครงการ
เสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 
(ตามโครงการของ  
อบต.ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละครอบ
ครับอบอุ่น
เข้มแข็ง 

สมาชิกในครอบครัว
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสถาบันครอบครัว
เข้าใจหลักการด าเนินชีวิต
ที่เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๑๑. โครงการแก้ไข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาระหว่าง
หมู่บ้าน โรงเรียน 
ชุมชน และกลุ่มเพื่อน
วัยรุ่น 

จัดท าโครงการ
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละลดการ
ตั้งครรภ์ในวัย
เรียน 

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ และตระหนัก
ถึงผลที่เกิดจากความมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
และการตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

-๑๒๔- 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้บุคคลใน
ครอบครัว ผู้น าชุมชน 
ผู้น าสตีร ประชาชน
รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และ
ความคุ้มครองทาง
กฎหมาย พรบ.
คุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 

จัดท าโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว 
(ตามโครงการของ อบต.ดงกลาง) 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละลด
ความ

รุนแรงใน
ครอบครัว 

เกิดครอบครัว
ต้นแบบไม่ใช้
ความรุนแรงเป็น
แบบอย่างที่ดี
ให้กับชุมชนและ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๑๓. โครงการตัดแว่น
สายตาให้กับ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จัดท าโครงการตัดแว่นสายตา
ให้กับผู้สูงอายุ 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
มองเห็น
และ
ประกอบ
อาชีพได้ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

รวม ๖๕  โครงการ - - ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ - - - 
-๑๒๕- 

 
 
 
 



 

 

แบบ ผ.๐๒ 
 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๒สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 

                 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                     ๖.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. จัดทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่เรียน
ดีแต่ยากจน 

เพื่อให้
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่เรียนดีได้
มีโอกาสศึกษาต่อ 

มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
ทั้ง ๓ โรงเรียน ในเขต
บริการของ อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

นักเรียนมีทุน
ส าหรับศึกษา
ต่อ 

นักเรียนที่เรียนดีแต่
ยากจนได้มีโอกาส
ศึกษาต่อ 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือและ 
ยุวกาชาดเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ
และยุวกาชาด 

จัดกิจกรมงานลูกเสือ - 
ยุวกาชาดเครือข่าย
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตบริการ 
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 

-๑๒๖- 
 

 



 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. กิจกรรมงานวัน
เด็ก 

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 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมในงานวัน
เด็ก 

กอง
การศึกษา 

๔. สนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

จัดซ้ือวัสดุ 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 

โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน 

กอง
การศึกษา 

๕. โครงการฝึกอบรม
การใช้ภาษาเพื่อ
เตรียมความพร้อม
สู่ประชาคม
อาเซียน 

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.) 

มีความพร้อมใน
การเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ประชาชนมีความ
พร้อมด้านภาษา
ในทุก ๆ ด้านใน
การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กอง
การศึกษา 

๖. อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนที่
อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ 
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.) 

นักเรียนได้ออก
ก าลังกาย 

เพื่อให้นักเรียนใน
เขตบริการได้มี
สถานที่ฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 

-๑๒๗- 



 

 

 
 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีสถานที่
ออกก าลังกายและ
ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานที่
ออกก าลัง

กาย 

ประชาชนในต าบลดง
กลางมีสถานที่ออก
ก าลังกายและท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๓๕ โครงการ - - ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ - - - 
-๑๒๘- 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
                      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
                      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

                        ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                           ๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี
ท้องถิ่น และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสส าคัญหรือ
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น และ
ศาสนา กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามโครงการที่เสนอ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

นักเรียนได้
ออกก าลังกาย 

เพื่อให้นักเรียนใน
เขตบริการได้มี
สถานที่ฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 

๒. สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
สภาวัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการของสภา
วัฒนธรรมประจ 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.) 

สภา
วัฒนธรรมมี
งบประมาณ
ในการจัด
กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินการของ
สภาวัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

กอง
การศึกษา 

-๑๒๙- 
 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงการวัน
สัปดาห์ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้
ความส าคัญ
ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสท า

กิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์

ผู้สูงอายุ จ านวน ๑๐๐ 
คน ภายในเขตพื้นที่

ต าบลดงกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุรู้สึก
อบอุ่น 

ผู้สูงอายุได้มี
โอกาสท ากิจกรรม

ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔. สนับสนุนงาน
บวงสรวงพระ
พรหม 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานบวงสรวงพระ

พรหม 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม

กัน 

กอง
การศึกษา 

๕. สนับสนุนงาน
ประเพณีบุญผะ
เหวดจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณ
งานประเพณีบุญผะเหวด  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรม

กัน 

กอง
การศึกษา 

๖. อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน 

อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ
ตามโครงการของแต่ละ
หน่วยงาน และกิจกรรม
ต่าง 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 

ประชาชนได้เข้า
รับบริการอย่าง
รวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

-๑๓๐- 
 
 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ/
จัดจ้าง อปท. 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ/จัด
จ้างระดับอ 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 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ 

ส านักปลัด 

๘. สนับสนุนงาน
การปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อให้ความส าคัญ
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ 

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
ประโยชน์การ
ปฎิบัติธรรม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนในพื้นที่ได้มี
จิตส านึกที่ดีกว่า
ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๔๐ โครงการ - - ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ - - - 

-๑๓๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
                 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
                 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔  เสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

                 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                    ๗.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมการออก
ก าลังกายในเชิง

รุกในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชนทุก

กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรง 

จัดตั้งแกนน าการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิค
ในทุกหมู่บ้าน ,โรงเรียน 
จ านวน  ๕๐  คน ใน
เขตต าบลดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมี

สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนทุกกลุ่ม อายุ
ออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพมากขึ้น สุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อไม่มีโรค

แทรกซ้อน 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

๒. โครงการ
ประกวดหมู่บ้าน

ปลอดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนทุกหมู่บ้าน

ใส่ใจในการก าจัด
ลูกน้ า 

จัดท าโครงการประกวด
หมู่บ้านปลอดลูกน้ า

ยุงลาย หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละลด
ไข้เลือดออก

ในต าบล 

ประชาชนมีแรงจูงใจใน
การก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพ 

-๑๓๒- 
 
 



 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
และก าจัดลูกน้ า
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลดงกลางร่วมกัน
ควบคุมและป้องกัน
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ า
ยุงลายเพื่อไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไม่เป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 
ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

๔. จัดซ้ือน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 
 

จัดซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิงพ่น
หมอกควันก าจัดยุงลาย 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไม่เป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 
ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

๕. จัดซ้ือทรายอะเบท
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดซ้ือทรายอะเบทก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไม่เป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 
ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

๖. จัดซ้ือน้ ายาพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไข้เลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดซ้ือน้ ายาพ่นหมอก
ควัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไม่เป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 
ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล  

-๑๓๓- 
 
 
 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. จัดซ้ือเครื่องพ่น
หมอกควัน 
 
 

เพื่อมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานใน
การป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออกของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

จัดซ้ือเครื่องพ่นหมอก
ควัน 
 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
เครื่องมือป้องกัน

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ต าบลดงกลาง 
ไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

๘. สนับสนุน
งบประมาณงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อหน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

สนับสนุนงบประมาณ
งานสาธารณสุขมูลฐาน  
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.) 

มีเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

หน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลัด 

๙. โครงการอบรม
วิธีการนวดแผน
โบราณ 

เพื่อส่งเสริมการ
นวดแผนไทย 

สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรมวิธีการนวด
แผนโบราณของ
หน่วยงานและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีอาชีพเสริม 

เพื่อส่งเสริมการนวด
แผนไทยและ
ช่วยส้างรายได้เสริม 

ส านักปลัด 

๑๐. โครงการควบคุม
ป้องกันรณรงค์โรค
ไม่ติดต่อ 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

จัดซ้ือเจาะเลือด จ านวน 
๑๐ เครื่อง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
สุขภาพดี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

ส านักปลัด
ร่วมกับ  
รพ.สต. 

-๑๓๔- 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. อุดหนุนส่วนทุน
ระบบประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  
ต าบลดงกลาง 

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.) 

ร้อยละประชาชน
ได้รับสวัสดิการ 

การบริหารของส่วน
ทุนมีสถานะม่ันคง
บริหารจัดการที่ดี 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

๑๒. โครงการควบคุม
ป้องกันรณรงค์โรคไม่
ติดต่อ(เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงและ
โรคติดต่อต่าง ๆ 

ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาที่ถูกวิธีทาง
การแพทย์ 

จัดท าโครงการรณรงค์
ควบคุมป้องโรคไม่
ติดต่อจามโครงการ
ของหน่วยงาน องค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
สุขภาพดี 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 
 รพ.สต. 

๑๓. โครงการควบคุมดูแล
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อป้องกันการติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์การป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายใน
ต าบล 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ประชาชนในต าบลมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
และ รพ.สต. 

๑๔. อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและ
ร้านค้าขายของช า 

เพื่อเพิ่มความรู้แก่
ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและ
ร้านค้าขายของช า 
หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและร้านค้า
ขายของช 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.) 

ร้อยละประชาชน
ปลอดภัยจาก

โรคภัย 

ประชาชนในชุมชน
จะได้มีร้านขายของ
ช าที่สะอาดและ
ปราศจากเชื้อโรค 

ส านักปลัด 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

-๑๓๕- 
 

 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างานของ อสม. 

ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านจัดการ

สุขภาพ 

เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาใช้ในชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท างาน
ของ อสม. ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลดงกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 

๑๖. สนับสนุน
งบประมาณการ
ออกปฏิบัติงาน
ของ อสม.ต าบล 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ 

อสม.ต าบลดงกลาง 

สนับสนุนงบประมาณการ
ออกปฏิบัติงานของ อสม.

ต าบลดงกลางตาม
โครงการของหน่วยงาน 

องค์กรที่เก่ียวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

๑๗. โครงการรณรงค์
ตรวจมะเร็งปาก

มดลูกในสตรี อายุ 
๓๐-๖๐ ปี 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

 
 

สนับสนุนรณรงค์การ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกใน

สตรี 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.) 

ร้อยละ
ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนในชุมชนได้มี
สุขภาพอนามัยที่ดี 

ส านักปลัด
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

-๑๓๖- 
 
 



 

 

 
 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘. โครงการซ่อม
บ ารุงรถยนต์ที่
อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ดง
กลาง 

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 

รถยนต์ที่อยู่ใน
ความดูแล
รับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลางมี
ประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะบริการ
ประชาชน 

ส านักปลัดฯ 

๑๙. โครงการฉีด
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่
ที่ ๑๐ 

 เพื่อให้ประชาชนได้
ความรู้ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่
ถูกหลักวิชาการ 

 จัดฝึกอบรมตรมโครงการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
จ านวน ๕๐ คน  โดยให้
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นผู้จัดฝึกอบรม
(ตามโครงการของ อบต.ดง
กลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละ
ประชาชน
เข้าใจในการ
ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

 ประชาชนได้
ความรู้ในการฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด
สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๒๐. รณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตส านึกให้กับเยาวชน 
ประชาชนในการป้องกัน
ภัยจากโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้
ความรู้และแนวทางป้องกัน
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.) 

ร้อยละ
ประชาชน

ระวัง
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

มากขึ้น 

 ผู้ป่วยเป็นโรคระวัง
ไม่แพร่กระจายโรค 

ส านักปลัด  
ร่วมกับ 
รพ.สต. 



 

 

-๑๓๗- 
  

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. สนับสนุนและ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ในอ าเภอจตุร
พักตร-พิมาน 

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
สงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ด้อย
โอกาสในสังคมให้มีความเป็นอยู่
ที่ดี 

อบต.ดงกลาง
สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์สงเคราะห์
ผู้ติดเชื้อเอดส์ในการ
บริหารจัดกาให้เพิ่ม
ความช่วยเหลือผู้ติด
เชื้อเอดส์ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละผู้ป่วย
เอดส์มี
ก าลังใจในการ
ด ารงชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่ด้อยโอกาส
ในสังคมให้มี
ความเป็นอยู่ที่
ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒๒. สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
ป้องกันเชื้อไวรัส 
โควิด -๑๙ ภายใน
ต าบลดงกลาง 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ส าหรับป้องกันเชื้อไวรัส 
โควิต-๑๙ 

-สนับสนุน
งบประมาณส าหรับ
การป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด – ๑๙ ภายใน
ต าบลดงกลาง 

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.) 

ร้อยละผู้ติด
เชื้อไวรัสโค
วิด-๑๙ ลดลง 

ประชาชนไม่
ติดเชื้อไวรัสโค
วิด-๑๙ 

ส านักปลัด 

รวม  ๑๑๐ โครงการ - - ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ - - - 
-๑๓๘- 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

            ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
            ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔ สร้างเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 

             ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
                ๘.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. 
 

ประชุม อบต.
เคลื่อนที่ และ
พบปะประชาชน
เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต่าง ๆ 

เพื่อร่วมพบปะประชุม  
ปรึกษาหารือและเสนอ
แนวคิดแนวทาง ในการ
บริหารจัดการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการประชุม อบต.สัญจร 
พบปะกับพี่น้องประชาชนใน
เขตพื้นที่ อบต.ดงกลาง 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.) 

ร้อยละประชาชน
สามารถรับรู้
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนได้มีโอกาส
ร่วมคิด ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ในการก าหนด
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านัก 
ปลัดฯ 

-๑๓๙- 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒
. 

อบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการมี
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
กับการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออบรมให้ความรู้
กับประชาชนได้รู้จัก
กับบทบาทหน้าที่ตน
เก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่นและบทบาท
หน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้กับประชาชนได้รู้จัก
กับบทบาทหน้าที่ตนเก่ียวกับ
การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
และบทบาทหน้าที่ของสภา
ท้องถิ่น ณ ที่ท าการ อบต. โดย
ผู้รับการอบรมประกอบด้วย 
ผู้น าหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
อาสาสมัคร กรรการหมู่บ้าน 
และประชาชนผู้สนใจ 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ

บริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนได้รู้จัก
บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเก่ียวกับการมีส่วน
ร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
และบทบาทหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๓
. 

รณรงค์เชิญ
ชวนประชาชน
ให้ไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 

เพื่อเชิญประชาชน
ให้ มาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง
ทั้งหมด 

จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งโดย
ประสานผู้น าหมู่บ้านและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่ร่วม
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.) 

ร้อยละ
ประชาชนเข้าใจ

ในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนให้ มาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้งทั้งหมด 

ส านักปลัด 

-๑๔๐- 
 
 
 



 

 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. เลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผู้บริหาร 
กรณีหมดวาระ
ต าแหน่งว่างหรือ
การเพิ่มจ านวน 

เพื่อจัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผู้บริหาร 
กรณีหมดวาระ
ต าแหน่งว่างหรือการ
เพิ่มจ านวน 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
หรือผู้บริหาร กรณีหมด
วาระต าแหน่งว่างหรือการ
เพิ่มจ านวน ในเขต อบต.
ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมา

ใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งร้อย
ละ ๘๐ ของผู้

มาใช้สิทธ์ิ 

ประชาชนมาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งหมด 

ส านักปลัด 

๕. จัดเก็บข้อมูล 
จปฐ. บันทึก
ข้อมูล  
กชช.๒. ค. 

เพื่อจัดเก็บข้อมูล 
จปฐ.ให้มีเป็นปัจจุบัน
และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ถูกต้องครบถ้วน
ส าหรับเป็นฐานข้อมูล
ในพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น
ผู้ด าเนินการออกส ารวจ
จัดเก็บข้อมูลของราษฎร 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละรู้
ข้อมูลของ
ประชาชน
ถูกต้อง 

ได้ข้อมูล จปฐ.ให้มี
เป็นปัจจุบันและได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนส าหรับเป็น
ฐานข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖. ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ 
ถึง  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ 
อบต. สามารถใช้งาน
ในการประชาสัมพันธ์
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนได้รับทราบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.
ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชน

สามารถรับรู้
ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน 

มีหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ อบต.ดงกลางที่
สามารถใช้งานแจ้ง
ข่าวสารในการ
ประชาสัมพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 



 

 

-๑๔๑- 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. จัดฝึกอบรม
สัมมนาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน
ต าบล พนักงาน
จ้าง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
ในการท างานของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 

จัดส่งคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่
หน่วยงานราชการ
สถานศึกษาจัดฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มความรู้ให้
บุคลากรใน

การ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 

๘. ทัศนะศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ทัศนคติและ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างาน 

เพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงาน
ได้รับทัศนคติและ
วิสัยทัศน์จาก
หน่วยงานที่ศึกษาดู
งานมาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง เข้ารับการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มทัศนคติและวิสัยทัศน์
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
ความรู้ที่
ได้มาใช้

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมีทัศนคติ
และวิสัยทัศน์จาก
หน่วยงานที่ศึกษาดู
งานมาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กร 

ส านักปลัด 

-๑๔๒- 
 
 



 

 

 
 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. จัดซ้ือวัสดุ/
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อให้บุคลากร
บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีวัสดุ
ครุภัณฑ์

ปฏิบัติงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัดฯ 

๑๐. จัดท าระบบแผน
ที่ภาษี 

เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดท าระบบแผนที่ภาษี 
ตามแบบ 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.) 

มีแผนที่ใช้ใน
การ

ปฏิบัติงาน 

 มีแผนที่ภาษี
ส าหรับปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง 

ส่วนคลัง 

๑๑. ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต
ประจ าต าบล
และจัดท าเว็ป
ไซด์ของ  
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
และนักเรียนได้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ด ารงชีวิต หรือเพื่อ
การศึกษา 

จัดหาคอมพิวเตอร์
คุณภาพสูงส าหรับใช้เป็น
แม่ข่ายในการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบลระบบ
แลนด์ที่มีประสิทธิภาพ
และจัดท าคู่มือเอกสารใน
การใช้งาน 

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
สถานการณ์ 

ส านักปลัด 

๑๒. จัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ในการท างาน 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ที่ตรงกับความต้องการ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ใช้ใน

การ
ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานมีวัสดุ/
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 
 



 

 

-๑๔๓- 
 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
และเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ
ส านักงาน 

เพื่อเป็นสถานที่ที่มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์และ
เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการ สนง. อบต.ดง
กลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ส านักงานมี
ครุภัณฑ์ที่ด ี

มีสถานที่จอดรถ
ของพนักงานส่วน
ต าบล และผู้ที่มา
ติดต่อราชการ 

ส านักปลัด 

๑๔ จัดท าโครงการ
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

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.) 

สามารถรู้
ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชน
โดยแท้จริง 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนไดตรง
ตามความต้องการ 

ส านักปลัด  
 
 

๑๕. จัดซ้ือสแตนด์
ส าหรับกล่าวค า
รายงานในพิธีการ
ต่าง ๆ 

เพื่อใช้ในงานพิธี 
ต่าง ๆ 

จัดซ้ือวัสดุ/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 าหรับ
ปฏิบัติ

กิจกรรม 

 เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดงานพิธี
การต่าง ๆ  

ส านักปลัด  
 

๑๖. จัดซ้ือแท่นรับ
เหรียญรางวัล 

เพื่อใช้เป็นที่รับ
รางวัลในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

ซ้ือแท่นรับเหรียญรางวัล ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีแท่นรับ
รางวัล 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดงานแข่งขัน
กีฬาภายในต าบล 

ส านักปลัด 

-๑๔๔- 
 



 

 

 

 
-๑๔๕- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 เพื่อให้มีสถานที่
ส าหรับให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง/ต่อเติม
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายพลเรือน 
(ตามแบบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีอาคาร
ส าหรับปฏิบัติ
หน้าที่ 

มีความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 

รวม ๘๕ โครงการ - - ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ - - - 



 

 

 
แบบ ผ.๐๒ 

 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาท่ีสมดุลและย่ังยืน 

  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
           ๘..๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างสวน
สุขภาพและท า
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่ท าการ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีสถานที่ส าหรับ
พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในและ
บริเวณโดยรอบ 
อบต.ดงกลาง  

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
สิ่งแวดล้อม 
ที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีสถานที่
พักผ่อนหน่อยใจและ
สถานที่ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

๒. ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ท าการ 
ส านักงาน  
อบต.ดงกลาง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงอาคารที่
ท าการ ส านักงาน 
อบต.ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
สถานที่พอ

ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ที่ท าการส านักงาน 
อบต.มีความพร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

-๑๔๖- 
 



 

 

 
 

 
 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ก่อสร้างป้าย
ปิดประกาศ 

เพื่อเพิ่มการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
จ านวน ๑ ป้าย ภายในเขต 
อบต.ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานที่ส าหรับ
เก็บวัสดุงานบ้าน

งานครัว 

เพื่อมีห้องครัวที่
ม่ันคงถาวร 

กองช่าง 

๔. ก่อสร้าง
ห้องครัว อบต. 

เพื่อมีสถานที่ในการ
ประกอบอาหารของ 
อบต.(ตามแบบ 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.) 

มีป้ายปิดประกาศ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
 

 

๕. ก่อสร้าง
ห้องน้ า
สาธารณะ 

เพื่อบริการผู้พิการผู้มา
ติดต่อราชการภายในที่
ท าการ อบต. 

ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ,ผู้มาติดต่อราชการ 
ตามแบบแปลน อบต.ดง
กลาง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ และผู้มารับ

บริการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

๖. ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อเป็นสถานที่ที่มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

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.) 

มีสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนผู้มา
ใช้บริการได้รับ
ความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๗. ปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารห้อง
ประชุม อบต.
ดงกลาง 

เพื่อเป็นสถานที่จัด
กิจกรรมร่วมกันของ
พนักงานส่วนต าบล
และสมาชิก 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.) 

มีสถานที่ส าหรับ
รองรับการจัดการ

ประชุมสภาฯ 

หน่วยงานมี
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

-๑๔๗- 



 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. ก่อสร้างประตู
ทางเข้า – 
ทางออก หน้าที่
ท าการ อบต.ดง
กลาง 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยของ
ชีวิตและ
ทรัพย์สินในการ
ปฏิบัติราชการ 

ก่อสร้างประตูทางเข้า – 
ทางออก หน้าที่ท าการ 
อบต.ดงกลาง (ตามแบบ 
อบต.ดงกลาง) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีประตูเข้า-ออก 
ส านักงาน และ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน 

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๙. ก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบที่ท าการ 
อบต. 
ดงกลาง 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย์สินกับ
ผู้มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการและผู้
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบที่
ท าการ อบต. 
ดงกลาง (ตามแบบ
แปลน 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 

รวม ๔๕ โครงการ - - ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ - - - 
-๑๔๘- 

 
 
 

 
 



 

 

 
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๑ การพัฒนาการเช่ือมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
                   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหัวนาค า หมู่ที่ ๔ ต.
ดงกลาง 
ถึงบ้านดงแดง ต. ดงแดง    
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

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 - - รอ้ยละจ านวน
ถนนมากขึ้นมี
ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้
เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

-๑๔๙- 



 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม
ระหว่างบ้านดงกลาง 
หมู่ที่ ๑ ถึงเขตต าบลศรี
โคตร 

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.) 

ร้อยละจ านวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนที่
ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม ๖ โครงการ - - ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ - - - 
-๑๕๐- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                    ผ ๐๒/๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
                 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
                 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

                 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
                    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ 
ถึง  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

ขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ 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.) 

มีไฟฟ้าใช้
อย่าง
พอเพียง 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

๒. ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
มุมมืดและที่
สาธารณะ  
หมู่ที่  ๑-๑๐ 

เพื่อความ
สะดวกและ
ความปลอดภัย
ให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ
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 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

-๑๕๑- 



 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนที่
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ยัง
ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ ๑ ถึง 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.) 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชนที่
ประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรมที่
ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ได้มีไฟฟ้าใช้
และเพิ่มเติม
พัฒนาผลผลิต
ทาง
การเกษตร 

กองช่าง
ร่วมกับ 

การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค 

รวม ๑๒ โครงการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓  

-๑๕๒- 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                             แบบ ผ.๐๒/๒ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลางอ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
               ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจร  
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ท่ี ๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

               ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                  ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 
๑- หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

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.) 

ร้อยละมี
งบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพในต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการและ
มีรายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่ม
เกษตรกร
ในต าบล 



 

 

-๑๕๓- 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. จัดตั้งกองทุน
กู้ยืมให้กับกลุ่ม
อาชีพ  
หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รวมกลุ่มกัน
ด าเนินกิจกรรม
สร้างเสริมรายได้
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ม 

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.) 

ร้อยละมี
งบประมาณ
ส าหรับกลุ่ม
อาชีพในต าบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการและ
มีรายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

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

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมีรายได้
ในกลุ่มส่งผลให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

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

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
ส าหรับใช้ในการ
บริหารจัดการและ
มีรายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

ส านักปลัด กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

-๑๕๔- 



 

 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงโค-
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.) 

ร้อยละ
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมีรายได้เสริม 

ส านักปลัด กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

๕. สนับสนุนการ
เลี้ยงกบ หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงกบ หมู่ที่ ๑ ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 
(ตามโครงการของ 
อบต.ดงกลาง) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมีรายได้เสริม
นอกจากท า
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มเลี้ยงกบ
ในต าบล 

๖. สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

เพื่อให้ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมี
ความรู้เพิ่ม 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด  ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี่
ต าบล 

-๑๕๕- 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. สนับสนุน
ครอบครัว
ตัวอย่างด้าน
เศรษฐกิจ
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. 

ร้อยละ
ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ 
ที่ดี 

ประชาชนในเขต
ชุมชนจะได้มี
ครอบครัวตัวอย่าง
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี 

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 

สนับสนุนงบประมาณ
การด าเนินงานกลุ่ม 
OTOP  กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่อผ้าและแปร
รูปผ้า,กลุ่มผลิตภัณฑ์
จอบ/เสียบ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนได้มี
รายได้หมุนเวียน
ในการด าเนินงาน
พึ่งตนเองได้ 

ส านักปลัด 
พัฒนา
ชุมชน 

กลุ่มท า
สินค้า 
OTOP ใน
ต าบล 
ดงกลาง 

-๑๕๖- 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. สนับสนุนกลุ่ม
จักสาน หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มจักสานมีการ
สร้างรายไดใน
กลุ่มส่งเสริมให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุ่ม
จักสานในการบริหารจัดการของ
กลุ่มส าหรับจักสานส าหรับ
จ าหน่ายในท้องถิ่นและท้องถิ่น
ใกล้เคียง 
(ตามโครงการของ อบต.ดงกลาง) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ต าบลมี
รายได้เสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณส าหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมีรายได้
เสริมนอกจากท า
การเกษตร 

ส านักปลัด กลุ่มจัก
สานใน
ต าบล 

รวม  ๔๕  โครงการ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙   
-๑๕๗- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.๐๒/๐๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  ๒ ด้านสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
      ๕.. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
      ๕.๔ แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์  

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

 
หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการของแต่ละ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ของ อบต.ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มี
งบประมาณ

ในการ
พัฒนา
หมู่บ้าน 

การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

กรรมการ
หมู่บ้านใน
ต าบล 
ดงกลาง 

รวม      ๕     โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  

-๑๕๘- 
 
 
 



 

 

แบบ ผ.๐๒/๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๖ ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
               ๖.๒ แผนงานด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น 
และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีโอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสส าคัญ
หรือประเพณี

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น และ
ศาสนา กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามโครงการที่เสนอ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
โอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสส าคัญ
และประเพณี

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

กรรมการ
หมู่บ้าน 

๒. สนับสนุน
งบประมาณ
ส าหรับสภา
วัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ
ของสภา
วัฒนธรรมประจ 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.) 

สภา
วัฒนธรรมมี
งบประมาณ
ในการจัด
กิจกรรม 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การด าเนินการ
ของสภา
วัฒนธรรม
ประจ าต าบล 

กอง
การศึกษา 

สภา
วัฒนธรรม
อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

-๑๕๙- 



 

 

 

 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอ 

รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. สนับสนุนงาน
บวงสรวงพระ
พรหม 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานบวงสรวง

พระพรหม 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 ร้อยละ
อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกัน 

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.) 

ร้อยละมีการ 
อนุรักษ์
ประเพณ ี
ท้องถิ่น 

ประชาชนมี
โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกัน 

กอง
การศึกษา 

อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน 

๕. อุดหนุน
หน่วยงานของ
รัฐ 

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน 

อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐตามโครงการของแต่
ละหน่วยงาน 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 าหรับ
บริการต่างๆ 
พอเพียง 

ประชาชนได้
เข้ารับบริการ
อย่างรวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

สถานศึกษาใน
เขตต าบล 

๖. โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง
ระดับอ าเภอ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
อปท. 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ/จัด
จ้างระดับอ 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 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ด าเนินการ 

ส านักปลัด ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือ/จัด
จ้างระดับ
อ าเภอ 

-๑๖๐- 



 

 

 
 
 

-
๑๖๑- 
 
 
 
 
 

-๑๖๑- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. สนับสนุนงาน
การปฏิบัติธรรม 

เพื่อให้ความส าคัญ
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ 

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 
เยาวชนในพื้นที่
ได้มีจิตส านึกที่
ดีกว่าปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

ส านักสงฆ์
ในเขต
ต าบล 

รวม     ๓๕     โครงการ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗  



 

 

 
                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.๐๒/๒ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง 

   ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดท่ี ๔ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
      ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
       ๗.๑ แผนงานด้านสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(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.) 

 

มีเครื่องมือใน
การปฎิบัติงาน 

หน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลัด อสม.ประจ า
ต าบล 

รวม   ๕   โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - - 
-๑๖๒- 

 
 
 
 
 
 

                                                                                           



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ทาง
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ครุภัณฑ์ทางการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

ดงกลาง 

๒. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์เครื่องเล่นเด็ก
กลางแจ้ง 

เพื่อพัฒนาทักษะเด็กก่อน
วัยเรียน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๓. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ใช้ใน
งานส านักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๔. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์(โต๊ะ
,เก้าอ้ี) 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๕. แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๖. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติของ ชรบ.ใน
หมู่บ้าน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๗. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
,การแพทย์ 

ครุภัณฑ์ใช้ในการ
สาธารณสุข (เครื่องพ่น
หมอกควัน) 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

-๑๖๓- 



 

 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๘. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ใช้ติดตามแยกบอก
ทาง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

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

๙. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

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

๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กองช่าง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

๑๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

รายจ่ายตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๑๒. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

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

-๑๖๔- 
 
 



 

 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๘. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ใช้ติดตามแยกบอก
ทาง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

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

๙. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

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

๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กองช่าง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

๑๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

รายจ่ายตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 

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

๑๒. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์

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

-๑๖๕- 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                             แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท 

๒๕๖๙(บาท) ๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๓. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
ส านักงานและ
บริการ
ประชาชน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

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

๑๔. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์
(สแตนด์กล่าวรายงาน) 

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

๑๕. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
ส านักงานและ
บริการ
ประชาชน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์
(ชุดรับแขก) 

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

๑๖. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ ์
(แท่นรับเหรียญรางวัล) 

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

-๑๖๖- 



 

 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง อ าเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๗. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
ส านักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์ 
(แท่นรับเหรียญรางวัล) 

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

รวม ๘๕ โครงการ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗  

-๑๖๗- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 


