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คำนำ 
   
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ไปจัดทำงบประมาณ  เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณ เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
                    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
ได้ยึดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ และครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
                   องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – 
๒๕๗๐) จะแสดงกรอบในการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้การพัฒนาตำบลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป  
และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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                       (นายพนมลักษณ์  อาจโต) 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 
๑.  สภาพทั่วไป 
        ๑.๑ ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน 
จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๗ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด ๓๓ กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดกับตำบลหัวช้างและตำบลดงแดง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศใต ้ ติดกับตำบลศรีโคตรอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันออก  ติดกับตำบลป่าสังข ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
        ๑.๒ เนื้อที ่ ประมาณ  ๓๕.๘๕ ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๒,๔๐๖.๒๕ ไร่ 
        ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ    มีลักษณะเป็นที่ราบ 
        ๑.๔ จำนวนหมู่บ้าน จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน  ๑,๔๘๗  ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชื่อผู้นำหมู่บ้าน 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 บ้านหัวนาคำ ๓๓๐ ๓๔๑ ๖๗๑ ๑๔๙ นายไพบูลย์     สุริศักดิ์ 
๕ บ้านนางงาม ๒๖๑ ๒๖๔ ๕๒๕ ๑๓๙ นางสาวกาญจนา  เมืองนาม 
๖ บ้านพานมูล ๕๐๗ ๔๕๘ ๙๖๕ ๒๑๐ นายสัมฤทธิ์     วงศ์ภักดี 
๗ บ้านหัวงัว ๒๖๔ ๒๘๑ ๕๔๕ ๑๓๕ นายนิกร         วงค์เจริญ 
๘ บ้านเก่าน้อย ๑๓๖ ๑๑๕ ๒๕๑ ๕๗ นายทองปาน    สีขันธ์ 
๙ บ้านหนองอีกุ้ม ๘๒ ๑๐๒ ๑๘๔ ๕๐ นายคำภา        โพโสภา 

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

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

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
              ๒.๑ อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาเป็นหลัก  และ
หลังฤดูการเก็บเก่ียวจะปลูกพืชผักต่าง ๆ การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้เป็นแรงงานและจำหน่าย เช่น โค กระบือ สุกร
เป็นต้น และมีการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ทำอุตสาหกรรม ในครัวเรือน  ได้แก่  
การทำเครื่องมือทางการเกษตร เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากเศษเหล็ก 
 

  ส่วนที่ ๑ 



๒ 
 

              ๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
                      - ปั้มน้ำมันและแก๊ส               ๓ แห่ง 
               - โรงส ี                        ๑๐ แห่ง 
               - ร้านซ่อมรถทั่วไป                         ๖          แห่ง 
               - ร้านเสริมสวย                         ๔ แห่ง 
               - ร้านค้า (ขายของชำ  ขายของสด)                     ๓๗ แห่ง 
               - ร้านขายอาหารสัตว์/พันธุ์พืช                       -    แห่ง 
               - อุตสาหกรรมในครัวเรือน                      ๒๔ แห่ง 
                      - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                                                               ๒          แห่ง 

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

        ๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
             - วัด/สำนักสงฆ์                                 ๑๑ แห่ง 
             - ศาลเจ้า                 - แห่ง 
             - โบสถ ์                          ๕ แห่ง 
             - เมร ุ                           ๘ แห่ง 

      ๓.๓ การสาธารณสุข  
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล-หมู่บ้าน                     ๑        แห่ง 
            - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ             ๑๐     หมู่บ้าน  

    (๑๐๐%) 
             - ศูนย์ ศส.มช.               ๑๐ แห่ง 

     ๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      - ที่ทำการกำนัน                          ๑ แห่ง 
      - ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน        ๙ แห่ง 

๔. การบริการพื้นฐาน   
 ๔.๑ การคมนาคม 
      - ถนนสายหลักท่ีใช้ในการเดินทางสู่อำเภอ มีจำนวน ๑ สาย สภาพเป็นถนนลาดยาง 
      - ถนนที่ใช้ในการติดต่อระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล สภาพเป็นถนนลูกรังเป็นสัดส่วน 
      - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีถนนลูกรังเป็นสัดส่วนที่น้อย 
               - ถนนที่ใช้สำหรบัการเกษตร มีสภาพเป็นถนนดินที่แคบ ทำให้สัญจรไปมาไม่สะดวก 
      - รถยนต ์         ๓๖๒  คัน 
      - รถอีแต๋น            -   คัน 
      - รถไถนาเดินตาม        ๑๐๐  คัน 



๓ 
 

      - รถไถนาขนาดใหญ่          ๓๐  คัน 
      - รถจักรยานยนต์                  ๑,๒๐๐   คัน 

 ๔.๒ การโทรคมนาคม  
     - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข          -  แห่ง 
      - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ          -  แห่ง 
      - ตูโ้ทรศัพท์สาธารณะ           -  ตู้ 
      - จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์      ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ 

 ๔.๓ การไฟฟ้า มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่บางพ้ืนที่ประชาชนต้องเดินสายไฟฟ้าเป็นระยะทางที่  
 ไกลทำให้บางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้  

  ๔.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ 
      - ลำน้ำ/ ลำห้วย        ๙ สาย 
      - บึง หนอง และอ่ืนๆ                ๑๘ แห่ง 

 ๔.๕ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
      - ฝาย         ๖ แห่ง 
      - บ่อน้ำดื่ม         ๑๐ บ่อ 
      - บ่อโยก         ๑๐ บ่อ 
      - ประปาหมู่บ้าน        ๑๐ แห่ง 

๕. ข้อมูลอ่ืน ๆ  

 ๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
      - ทรัพยากรดิน ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
      - ทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งประชาชนจะขาดน้ำเพ่ือการบริโภค  อุปโภค และน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตร 
      - ทรัพยากรป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ในที่สาธารณะ  แต่จะประสบปัญหาการบุกรุกของราษฎร 
 เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ทำกิน และใช้ไม้สำหรับการก่อสร้างบ้านเรือนและทำเชื้อเพลิง 
      - ที่สาธารณะประโยชน์ ๑๐ แห่ง 

 ๕.๒ มวลชนจัดตั้งข้ึน 
     - ลูกเสือชาวบ้าน  (ฝึกอบรมจำนวน)      ๑ รุ่น 
      - ตำรวจอาสา        ๔๒ คน 
      - อาสาสมัครป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดหมู่บ้าน     ๒๓๓ คน 
      - อาสาสมัคร อปพร.        ๑๐๔ คน 
      - อาสาสมัครอื่น ๆ (ระบุ) ชรบ.หมู่ที่ 3        ๙๒ คน 

 ๕.๓ ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 ๕.๓.๑ การรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน ดังนี้ 
     - คณะกรรมการพัฒนาสตรี       ๑๕๑ คน 
      - อาสาสมัครสาธารณสุข       ๑๗๓ คน 
      - คณะกรรมการส่วนทุนหมู่บ้าน      ๑๑๒ คน 



๔ 
 

      - คณะกรรมการ กข.คจ. ประจำหมู่บ้าน           ๔๗  คน 
      - คณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน          ๖๒  คน 
      - กลุ่มอาชีพ                ๑๗  คน 
      - กลุ่มออมทรัพย์               ๑๐  คน 
      - ส่วนทุนร้านค้าหมู่บ้าน               ๘  ส่วนทุน 
 

๖. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 ๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 ๖.๑.๑อัตรากำลัง 

  
๖.๒ข้อมูลทางการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 

     ๖.๒.๑ ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 
๖.๒.๒ ข้อมูลรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๑ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๒ 

รายจ่ายจริง 
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 
งบดำเนินงาน 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 
รวมรายจ่ายงบประมาณ ๓๐,๐๕๔,๓๕๗.๕๙ ๓๑,๒๙๖,๖๘๔.๕๗ ๓๒,๓๑๑,๔๘๙.๘๘ ๓๓,๐๑๗,๗๘๐.๘๙ 

 
ประเภท 

การศึกษา 

มัธยมศึกษา ปวช./ปวส. ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญา

ตรี รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส่วนตำบล - - ๑ - ๓ ๑๐ ๓ ๔ ๒๑ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 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 
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
ดงกลางจัดเก็บเอง 

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

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 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 



๕ 
 

 
๗.  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตำบล) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางมีส่วนราชการต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่ที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ในการ
ติดต่อราชการ และการประสานด้านการพัฒนาเป็นอย่างมาก อาทิเช่น โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนรัฐ
ประชาวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลาง พร้อมส่วนราชการต่างๆ ที่
มีสำนักงานในที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

 ทั้งนี้พื้นที่เป็นที่ราบเหมาะสำหรับการเกษตรและแต่ละหมู่บ้านจะอยู่เรียงกันมีลักษณะเป็นวงกลมทำ
ให้การติดต่อประสานงานสะดวก และยังมีการทำอาชีพเสริมคือการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีความมั่นคง 
เช่น การทำผลิตภัณฑ์จากเหล็ก การทำเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้เสื้อผ้า เป็นต้น 

๘. อ่ืน ๆ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ดำเนินกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในการให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อยของประชาชน ดังนี้ 

 ๑. ด้านความซ่ือสัตย์ และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการ 
     - ทำการตรวจสอบเอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางให้มีการเปิดเผย - 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย ผลการดำเนินการและการจัดซื้อ – จัดจ้างให้ประชาชนและผู้สนใจได้
ทราบโดยทั่วกัน 
- จัดตั้งศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางขึ้นเพื่อเป็นจุดบริการให้กับประชาชนที่
สนใจในข้อมูลข่าวสาร มาศึกษาค้นคว้าได้ฟรี โดยการบริการทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา 
๑๖.๓๐ น.  ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ 
   - แต่งตั้งประชาชนให้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
    - จัดตั้งศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางขึ้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางจะดำเนินการช่วยเหลือต่อไป 

 ๒. การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
     - จัดทำเวทีประชาคมชาวบ้านขึ้น เพื่อรับรู้ความต้องการและปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชน และ
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทำให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งทำให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ตรงตามความต้องการของชุมชน 

           ๓. การทำกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 - ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้สนับสนุน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 (๑) จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
           (๒)  จัดการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน โดยการจัดระเบียบชุมชนร่วมกับประชาชน
ในหมู่บ้าน 
 (๓) จัดกิจกรรมด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโดยจัดทำโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน  
“โครงการอบรมเยาวชน” เพ่ือให้ประชาชนที่เข้าร่วมการอบรม ได้เข้าใจในปัญหายาเสพติดและรู้ถึงการป้องกัน
ตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 



๖ 
 

  (๔) จัดทำกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น โครงการออกกำลังกายเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ด ี
  (๕) จัดหน่วยบริการด้านการป้องกันโรคติดต่อ เช่น การพ่นหมอกควันและแจกจ่ายสารกำจัดลูกน้ำ
ยุงลาย  การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้หวัดนก 
  (๖) ส่งเสริมให้เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในประเพณีวัน
สงกรานต์ และการจัดงานวันเด็ก 
   (๗) การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ และประเพณีต่าง ๆ กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ เช่น วัน
เข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ วันเฉลิมพระชนม์พรรษา และวันลอยกระทง 
   (๘) อุดหนุนด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตตำบล เช่า การส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณในกิจกรรมของโรงเรียนเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ 

 - ด้านการจัดการบริหารและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๑) จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการปลูกป่าชุมชน ไม้ดอกไม้ประดับ และตัด
แต่งกิ่งไม้ ประสานกับโรงเรียนในเขตตำบลในการคัดแยกขยะและสิ่งของที่ใช้แล้วให้นำกลับมาใช้ใหม่ จัด
ฝึกอบรมนักเรียนให้เป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 - ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
     (๑) ส่งเสริมให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ผลิตในชุมชน 
     (๒) ส่งเสริมให้จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มทำขนม  กลุ่มแม่บ้าน 
     (๓) จัดให้มีลานค้าชุมชน 
     (๔) ส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

 - ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
     (๑) ตั้งด่านตรวจในชุมชนทุกชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจค้นอาวุธและยาเสพติดที่
บุคคลมีไว้ครอบครอง 
     (๒) เข้าร่วมกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน ในการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น โครงการ ๖๐ 
วัน เพ่ือในหลวง โครงการรวมพลคนเสื้อเหลืองและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
     (๓) จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของพนักงานและลูกจ้าง 
     (๔) จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดของประชาชนในเขตบริการองค์การบริหารส่วนตำบลดง
กลาง 
 - การให้บริการประชาชน 
              (๑) ให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการใน
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
    (๒) ให้พนักงานและลูกจ้างมีการปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อบริการประชาชน เช่น 
งานด้านผลประโยชน์ (การจัดเก็บภาษี) และบริการงานด้านอื่น ๆ 
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ส่วนที่ ๒ 
 

สภาพปัญหา และผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางในปีที่ผ่านมา 
 

      ๑.  สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน 
๒. ปัญหาถนนภายในหมู่บ้าน 
 
๓. ปัญหาไฟฟ้ามุมมืด 
๔. ปัญหาไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๕. ปัญหาน้ำไหลเข้าบ้านเรือนราษฎร 

ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
๑. ปัญหาน้ำดื่มสะอาดไม่เพียงพอ  และขาดแคลน  
    แหล่งน้ำดื่ม 
๒. ปัญหาไม่มีระบบประปาใช้ 
๓. ปัญหาไม่มีภาชนะกักเก็บน้ำฝน 
๔. ปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติ 
๕. ปัญหาคลองส่งน้ำ 
๖. ปัญหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
๗. ปัญหาจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างประหยัด 

 
๑. ถนนลูกรังขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  การคมนาคมไม่สะดวก 
๒. ถนนภายในหมู่บ้านขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  มีฝุ่นละออง     
จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีไฟฟ้าส่องแสงสว่างไม่เพียงพอตามถนน 
๔. พ้ืนที่การเกษตรไฟฟ้าไม่เข้าถึงจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 
๕. ขาดการวางท่อระบายน้ำในชุมชน  ทำให้น้ำท่วมขังได้ง่าย 
 
๑. ประชาชนขาดน้ำสะอาดในการอุปโภค บริโภค   
จำนวน ๔ หมู่บ้าน 
๒. ประปาไม่พอใช้  จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
๓. ประชาชนมีภาชนะกักเก็บน้ำฝนไม่เพียงพอ 
๔. แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน 
๕. คลองส่งน้ำที่การเกษตรไม่ทั่วถึง 
๖. ไม่มีแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่ 
๗. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าและ   
    ประหยัด 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

๑. ปัญหารายได้ของประชาชน 
๒. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
๓. ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 
๔. ขาดส่วนทุนกู้ยืมในการประกอบอาชีพ 
๕. ขาดความรู้ในการพัฒนาปรับปรุง ผลผลิตทาง 
   การเกษตร 
 
๖. ปัญหาการว่างงาน 
 
๗. ไม่มีอำนาจต่อรองในการจำหน่ายผลผลิต 
 
๘. ขาดการจ้างงานในพื้นที่  และอัตราค่าแรงต่ำ 
 

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

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
๒. ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า 
๓. ปัญหาคุณภาพดินเสื่อม 
๔. ปัญหาที่ดินสำหรับทิ้งขยะ 
๕. ปัญหาขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
๑. ประชาชนมีรายได้ไม่พอเพียงแก่การครองชีพ 
๒. ราคาผลผลิตทางด้านการเกษตรตกต่ำ  ไม่คุ้มการลงทุน 
๓. ไม่มีแหล่งรองรับผลผลิต  และตลาดกลางในการรับซื้อ 
    ผลผลิต 
๔. ประชาชนขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
๕. ขาดความรู้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชทางการเกษตร 
 
๖. เยาวชนจบการศึกษา  ไม่มีงานทำและอัตราการว่างงาน   
   หลังฤดูการเก็บเก่ียว 
๗. ประชากรขาดการรวมกลุ่มเพ่ือต่อรองราคา  และแก้ไข  
   ปัญหาของเกษตรกร 
๘. อัตราค่าแรงในพื้นที่ต่ำและการจ้างงานในชุมชนมีน้อย 
 
 
๑. ประชาชน  เยาวชนบางส่วนติดยาเสพติด 
๒. ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการประสบภัยแล้งและ  
    วาตะภัย 
๓. การลักขโมยทรัพย์สิน 
๔. ไม่มีห้องสมุดประจำหมู่บ้าน 
๕. ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 
๑. ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะ 
๒. การตัดไม้ทำลายป่าในพ้ืนที่สาธารณะ 
๓. ดินเสื่อมคุณภาพ  ดินเค็ม 
๔. ไม่มีที่ดินสำหรับทิ้งขยะในชุมชน 
๕. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

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

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

ปัญหาด้านการเมือง  การบริการ 
๑. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจการเมือง 
    การปกครอง 
๒. ปัญหาการติดต่อประสานระหว่างหมู่บ้าน 
    กับองค์การบริหารส่วนตำบล 
๓. ความร่วมมือในกิจกรรมของ องค์การบริหาร 
    ส่วนตำบล 

 
๑. เยาวชนที่จบการศึกษาภาคบังคับไม่ได้ศึกษาต่อในระดับที่  
   สูงขึ้นครบทุกคน 
๒. ผู้ปกครองไม่มีทุนทรัพย์ในการส่งบุตรหลานเล่าเรียน 
๓. ขาดหอ้งสมุดประชาชนประจำหมู่บ้าน/ตำบลให้ประชาชน  
    ศึกษาหาความรู้ 
๔. ขาดการสานต่อระหว่างประชาชนกับเยาวชนในการอนุรักษ์     
    ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 
๕. ขาดการส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

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

๑. ประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการ   
    ปกครอง 
๒. ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจในระบบการปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 
๓. ประชาชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่การทำงานขององค์การ 
    บริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
๒.  ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางในปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 
 
 

 
 

 
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
๒. โครงการก่อสร้างศาลา
จตุรมุข อบต.ดงกลาง 
๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำภายใน อบต.ดงกลาง 
๔. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ภายใน อบต. 
๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำภายในตำบลดงกลาง  
๖. โครงการปรับปรุงถนนดิน
เพ่ือการเกษตรภายในตำบล 
ดงกลาง 
๗. โครงการวางท่อระบายน้ำ
พร้อมบ่อพัก 
 

 
จำนวน  ๒ โครงการ 

   จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๕  โครงการ 
 

จำนวน  ๒ โครงการ 
 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

 
-เพ่ือเพ่ือมีเส้นทางสัญจรไป-มา
สะดวก  
-เพ่ือให้มีสถานที่จัดในการต้อนรับฯ 
 
-เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอในสำนักงาน 
- มีใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ 
 - เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
- เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้มีเส้นทาง
สะดวกในการเก็บผลผลิต  
- เพ่ือไม่ให้น้ำท่วมขังในหมู่บ้าน 

๒. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนสีเขียว 
๒. โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า 
รักษาแผ่นดิน  
๓. โครงการตรวจสอบแนวเขต
ที่สาธารณะ 
 

จำนวน  ๑    โครงการ 
 
จำนวน  ๑    โครงการ 

 
จำนวน  ๑    โครงการ 

 

- ประชาชนรู้จักความสำคัญของป่า 
 
- ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนไม่บุกรุกท่ีสาธารณะ 

๓. ด้านแหล่งน้ำ ๑. โครงการจัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ 
 

-จำนวน  ๑    โครงการ - มีวัสดุซ่อมแซมระบบประปา 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. โครงการซื้อสารเคมีป้อง
และกำจัดศัตรูพืช 

จำนวน ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑    โครงการ 
 

- ประชาชนในตำบลสามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนมีสารป้องกันยาปราบ
ศัตูรพืช 
 

 
 

 
 
 

 



๑๑ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑. โครงการอาหารกลางวัน เด็ก 
ศพด.ในเขต อบต.ดงกลางและ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล  
๔. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
๕.จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี 
 
 
๖. โครงการวันผู้สูงอายุและ
ครอบครัวแห่งชาติ 
๗. โครงการฝึกอบรมสภา
เยาวชนตำบลนอกสถานที่ 
๘. โครงการศึกษาดูงานของ 
ผู้สูงอายุ 
 
๙. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
สถานศึกษา 
๑๐.โครงการฝึกอบรม อปพร. 
 
๑๑. โครงการบำบัดและฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพติด 
 

จำนวน ๕ แห่ง 
 
 
 

จำนวน  ๕  แห่ง 
 

 
จำนวน  ๑   โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

   จำนวน  ๑  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

- เด็กได้รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 
 
 
- เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
 
 
- เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 
- เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
พัฒนาตำบล 
 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญกำลังใจที่ดี
ขึ้น 
- เพ่ิมความรัก ความสามัคคี ใน
หมู่เยาวชนภายในตำบล 
- ประชาชนนำความรู้ที่ได้มา
ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
กับครอบครัว 
- เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันเวลา 
- เพ่ือให้มีความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง่าน 
- เพ่ือป้องกันปัญญายาเสพติด
ภายในชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๑๒. โครงการสมทบส่วนทุน
สวัสดิการชุมชน 
๑๓. โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด. 
๑๔. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๕. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๖. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๗. โครงการปัจฉิมบัณฑิตน้อย
(เผยแพร่สถานศึกษา) 
๑๘. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
๑๙ .เบี้ยยังชีพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุประชาชนในพ้ืนที่ อบต. 
๒๐. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 
๒๑. ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
 
๒๒. ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 
๒๓. วางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านม.๕ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๒ โครงการ 
   

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

 จำนวน  ๑  โครงการ 
 จำนวน  ๑   โครงการ 

 

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
 ประชาชนในตำบล 
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี 
  สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสดุ/ครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน 
 ครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัยในการ
เรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและกำลังใจที่จะศึกษา
ต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความปลอดภัย
ในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลือตรงกับ
ความต้องการ 
- เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้มีที่สำหรับทิ้งขยะ 
- บรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จำนวน ๑ โครงการ 
(๑๐ หมู่บ้าน) 

จำนวน  ๙   โครงการ 
 
 

จำนวน ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
 

-ราษฎรในตำบลรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
-ราษฎรในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำอำเภอ 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับครูผู้ดูแลเด็ก 
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรของผู้ดูแล
เดก็ 
 
- เพ่ือให้ประชาชนในตำบล
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จประ
เจ้าอยู่หัวฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสุข 

๑. โครงการอุดหนุนการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน 
๒. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่น
ยุงลาย 
๕. รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน 

จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 
 

จำนวน ๒ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 
   จำนวน ๑ โครงการ 

-นำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ 
 หน้าที่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
-ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค 
 ไข้เลือดออก 
-ลูกน้ำยุงลายในตำบลไม่ 
 ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค 
  ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค 
 พิษสุนัขบ้า 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๒. ๓. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน 
๖. ค่าบำรุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
๗. จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร 
 

จำนวน  ๖  รายการ 
(จำนวน ๑๖ ครั้ง) 

 
 
 
จำนวน   ๑๗  รายการ 

 
 

จำนวน  ๑ รายการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 
 

- มีความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่และการบริการ
ประชาชนในตำบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์สำหรับการ
ทำงานที่พร้อมทำให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตำบล 
 
- เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๘.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

๖. ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
สำนักงาน 
๗. ค่าบำรุงรักษาและค่า 
ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๘.โครงการทัศนศึกษาดู 
งานนอกสถานที่ 
 
 
๙. โครงการเข้าร่วมการ 
แข่งขันกีฬาท้องที่ 
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

จำนวน  ๑  รายการ 
 

จำนวน   ๔ โครงการ 
 

จำนวน   ๑ โครงการ 
 
 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 

- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตำบล 
- ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล 
นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
- ผู้บริหารฯ,สมาชิกสภาฯ,
พนักงานส่วนตำบลมี
ความสัมพันธ์ในองค์กรและ
ระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

   ๒.๑ การนำแผนดำเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่ปรากฏ 

อยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ ๑๓ 
๒.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๙ ๔ 

๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 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 โดยภาพรวมของการนำแผนดำเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนดำเนินการทั้งหมด      
          จำนวน  ๑๒๐  โครงการ และได้ดำเนินการทั้งหมดตามแผนดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๐% 

 
        ๒.๒.  ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ 

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



๑๗ 
 

         สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาโครงการที่กำหนดไว้แก้ไขปัญหา
ตรงกับความต้องการของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงกลาง จะได้จัดทำแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 
 
............................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 

๒.๓ การประเมินการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้สรุปการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่ง  จำนวน  ๒๐๐  ชุด 
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จำนวน  ๑๘๐  ชุด 
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ชาย     จำนวน  ๘๐  คน 
  หญิง     จำนวน  ๑๐๐  คน 
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อายุต่ำกว่า  ๒๐   ปี   จำนวน  ๖  คน 
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ป ี   จำนวน  ๓๖  คน 
  อายุ     ๓๑–๔๐   ป ี   จำนวน  ๓๓  คน 
  อายุ     ๔๑–๕๐   ป ี   จำนวน           ๔๒คน 
  อายุ ๕๑–๖๐   ป ี   จำนวน  ๕๑  คน 
  อายุมากกว่า   ๖๐   ปี   จำนวน  ๑๒  คน 
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประถมศึกษา    จำนวน  ๘๘  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จำนวน  ๖๐  คน 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จำนวน  ๑๗  คน 
  ปริญญาตรี    จำนวน  ๑๕  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน  -  คน 
  อ่ืน ๆ     จำนวน   -  คน 
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  รับราชการ    จำนวน  ๕  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  ๖  คน 
  ค้าขาย/กิจการส่วนตัว   จำนวน  ๓  คน 
  รับจ้าง     จำนวน  ๒๐  คน 
  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน  ๘  คน 
  เกษตรกร    จำนวน  ๑๔๖  คน 
  อ่ืน ๆ     จำนวน    -  คน 
 



๑๘ 
 

 
        สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
                 (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พ อ ใ จ ม า ก 
๑๐) 

พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

๒๘.๗๒ ๖๓.๓๐ ๗.๙๘ 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ใน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๖๐ ๖๖.๔๙ ๖.๙๑ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/   
    กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๒๕.๐๐ ๖๗.๐๒ ๗.๙๘ 

๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๖๘ ๖๒.๗๗ ๑๗.๕๕ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๗.๕๕ ๗๓.๙๔ ๘.๕๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๙.๖๘ ๗๐.๗๔ ๙.๕๗ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 

๑๘.๖๒ ๖๕.๔๓ ๑๕.๙๖ 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๗๒.๘๗ ๖.๙๑ 

ภาพรวม ๒๕.๘๖ ๖๗.๕๕ ๗.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 
 

    ๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
        - การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 
   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ทำให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การดำเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน  -พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  สำนักงานมีไม่เพียงพอมีผลทำให้ผล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ระบบข้อมูล 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 

๒. ระบบข้อมูล 
 - ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 

๓. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ อัตรากำลัง ( พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) 
 - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

  - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง  
๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ทำลายป่า 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน  - ขาดจิตสำนักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 
 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอำนาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 
 
 



๒๐ 
 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
              ถ่ายโอน 

    - อำนาจหน้าที่ซ้ำซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถิ่น 
 
 

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 
 

 
 

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

จำนวน ๑ โครงการ 
 

  จำนวน ๑๐ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 

-เพ่ือการสัญจรไปมาของผู้ใช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภัย 
- ประชาชนใช้เส้นทางในการ
ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
เพ่ือการสัญจรไปมาของผู้ใช้
เส้นทางสะดวกและปลอดภัย 
- เพ่ือมีถนนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
- เพ่ือบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

๒. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
แลสิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการรวมใจภักดิ์รักพ้ืน
สีเชียว 
๒. โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ 
รักแผ่นดิน 

จำนวน ๑ โครง 
 

จำนวน ๑ โครง 

- ประชาชนรู้จักความสำคัญ
ของป่า 
- ประชาชนรู้จักความสำคัญ
ของป่า 

๓. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 

- - - 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

- - - 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๑. โรงการอาหารกลางวัน 
เด็ก ศพด.ในเขต อบต.ดง
กลางและโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ อบต.ดงกลาง 

จำนวน ๕ แห่ง 
 
 
 

จำนวน  ๕ แห่ง 
 
 

- เด็กได้รับประทานอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู่ 
 
 
- เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 



๒๑ 
 

๕. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล และกีฬา
เครือข่าย 
๔. โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า 
    มุมมืดภายในตำบล 
๕. โครงการจัดซื้อถังขยะถัง
ขยะ 
๖. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 
๗. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
 
 
๘ .โครงการวันผู้สูงอายุและ
ครอบครัวแห่งชาติ 
๙. โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด. 
๑๐. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๑. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๒. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๓. โครงการปัจฉิมบัณฑิต
น้อย 
๑๔. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
๑๕.เบี้ยยังชีพผู้พิการและ
ประชาชนในพื้นท่ี อบต. 
๑๖.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทาง 
ธรรมชาติ 
๑๗.ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
๑๙. ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะ 
๒๐.วางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน 
๒๑. โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

 
จำนวน  ๑๐  โครงการ 

    
จำนวน  ๑   โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๕ โครงการ 

 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
จำนวน  ๑๐  โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 

- เพ่ือต่อต้านยาเสพติดและ
ประชาชนมีความรักและ 
ความสามัคคี 
- เพ่ือสะดวกท้ังชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
- เพ่ือความสะอาดภายใน
ตำบล 
-เพ่ือให้ประชาชนได้ออก
กำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
-เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
ในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญ
กำลังใจที่ดี 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และมีสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสดุ/ครุภัณฑ์สำหรับ 
นักเรียนครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัย 
ในการเรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและกำลังใจที่จะ 
ศึกษาต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความ 
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
ขึ้น 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลือ 
ตรงกับความต้องการ 
- เพ่ือบริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้มีที่สำหรับทิ้งขยะ 
- บรรเทาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาชน 
- ประชาชนเยาวชนไม่ติดยา
เสพติด 

 



๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม 

๑.โครงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๒. โครงการจัดงาน
บวงสรวงพระพรหม 
๓. อุดหนุนหน่วยกาชาด 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
๔. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียนและครู
ผู้ดูแลเด็ก 
๕. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๖. โครงการบัณฑิตน้อย 
 
 
 
๘. ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติ
วันพ่อแห่งชาติ และวันแม่ 
แห่งชาติ 
๙. ทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
๑๐. โครงการจ้างเหมา
บริการรถรับ-ส่งเด็ก ศพด. 
๑๑. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๑๒. โครงการค่าใช่จ่าย
พัฒนาครู 
 
 
 

จำนวน  ๑๑  โครงการ 
 
 

จำนวน ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 
 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 

จำนวน ๑  โครงการ 
 
 

จำนวน ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  1  โครงการ 

-ราษฎรในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
การดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำอำเภอ 
เครือข่ายได้รับความรู้จากการ 
เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายฝึกจริง 
- หน่วยกาชาดมีงบประมาณ
ในการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น 
 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
- เป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็ก
ก่อนวัยเรียนในการเตรียม
ความพร้อมในการจะศึกษาเล่า
เรียนต่อไป 
- เพ่ือระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ 
-ให้ประชาชนระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
เด็ก 
-มีความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับ ผู้ดูแลเด็ก 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ิมมากขึ้น 



๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้าน

สาธารณะสุข 
๑. โครงการอุดหนุนการบริการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
๒. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่นยุงลาย 
๕. รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าน 

จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
จำนวน  ๑  โครงการ 

- นำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
- ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
- ลูกน้ำยุงลายในตำบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
- ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
- ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 

๘. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

๑.ทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
 
๒. จัดซื้อวัสดุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 
๓. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุก่อสร้าง/
วัสดุเชื้อเพลิง/วัสดุงานบ้านงาน
ครัว/วัสดุประปา/วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 
 
๖. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
๗. ค่าบำรุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
๘.โครงการจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงไร้สาย (เสียงตามสาย) 
๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน 
๑๐. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 
 
๑๑. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 

๑๒. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
๑๓. จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 
๑๔.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

    
จำนวน  ๖  รายการ 

 
 
 
 

จำนวน  ๑  รายการ 
 

 
จำนวน   ๔ โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๑ โครงการ 

 
จำนวน  ๒๓  รายการ 

 
จำนวน  ๕  รายการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน ๑ โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

- ราษฎรในตำบลได้รับรู้
ข่าวสารในเรื่องต่าง ๆ 
- มีความสะดวกในการปฏิบัติ
หน้าที่และการบริการ
ประชาชนในตำบล 
- ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
- พนักงานมีครุภัณฑ์สำหรับ
การทำงานที่พร้อมทำให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตำบล 
-ประชาชนรับรู้ข่าวสารของทาง
ราชการทันเหตุการณ์ 
- เพ ื ่อใช ้ปฎ ิบ ัต ิงานบร ิการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
- เพ ื ่ อใช ้ ในการปฏิบ ัต ิ งาน
ราชการ 
- เพื่อบริการประชาชนภายใน
ตำบล 
- เพ่ือทำความสะอาดสำนักงาน 
 
- เพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน(ไฟฟ้า
มุมมืด 
 



๒๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิง

ปริมาณ 
การประเมินเชิงคุณภาพ 

๘. ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑๕. วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 
๑๖. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบ 
 
๑๗. ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง 

จำนวน 1 โครงการ 
 

จำนวน ๒  หลัง 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

-บร ิการประชาชนได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
- เพ ื ่อปฎิบ ัต ิราชการบร ิการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
-เพ ื ่ อปฎ ิบั ต ิ ราชการบร ิการ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
                  การนำแผนดำเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ( ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่ปรากฏ 

อยู่ในแผน 
จำนวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๖๒ ๘ 
๒. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐ ๒ 

๓. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 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 โดยภาพรวมของการนำแผนดำเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนดำเนินการทั้งหมด      
          จำนวน  ๑๔๐  โครงการ และได้ดำเนินการทั้งหมดตามแผนดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๕ % 
๒.๒ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ 

๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๑๒๖ โครงการ 
 ดำเนินการไป  ๑๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔๙ 
๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๑๗ โครงการ 

ดำเนินการไป  ๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘ 
๓. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน้ำ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๓  โครงการ 
 ดำเนินการไป  ๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๑.๒๑ 
๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๑ โครงการ 
             ดำเนินการไป ๑๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๒.๒๕ 
๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๖๒  โครงการ 
    ดำเนินการไป  ๕๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๒.๒๕ 



๒๕ 
 

๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๖ โครงการ 
ดำเนินการไป ๒๑  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๘๐.๗๗ 

๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๑ โครงการ 
  ดำเนินการไป  ๑๕  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๔๒ 
๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๓๐ โครงการ 

ดำเนินการไป ๒๑ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 

         สรุปภาพรวมของแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาโครงการที่กำหนดไว้แก้ไข
ปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงกลาง จะได้จัดทำแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 
 
         ๒.๓ การประเมินการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
         องค์การบริหารส่วนตำบลได้สรุปการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่ง  จำนวน  ๒๐๐  ชุด 
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จำนวน  ๑๘๐  ชุด 
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ชาย     จำนวน  ๘๐  คน 
  หญิง     จำนวน  ๑๐๐  คน 
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อายุต่ำกว่า  ๒๐   ปี   จำนวน  ๖  คน 
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ป ี   จำนวน  ๓๖  คน 
  อายุ     ๓๑ – ๔๐   ป ี   จำนวน  ๓๓  คน 
  อายุ     ๔๑ – ๕๐   ป ี   จำนวน            ๔๒                 คน 
  อายุ ๕๑ – ๖๐   ปี   จำนวน  ๕๑  คน 
  อายุมากกว่า   ๖๐   ปี   จำนวน  ๑๒  คน 
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประถมศึกษา    จำนวน  ๘๘  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จำนวน  ๖๐  คน 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จำนวน  ๑๗  คน 
  ปริญญาตรี    จำนวน  ๑๕  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน  -  คน 
  อ่ืน ๆ     จำนวน   -  คน 
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  รับราชการ    จำนวน  ๕  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน  ๖  คน 
  ค้าขาย/กิจการส่วนตัว   จำนวน  ๓  คน 
  รับจ้าง     จำนวน  ๒๐  คน 
  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน  ๘  คน 



๒๖ 
 

  เกษตรกร    จำนวน  ๑๔๖  คน 
  อ่ืน ๆ     จำนวน    -  คน 
 
        สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
               (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 

ประเด็น พ อ ใ จ ม า ก 
๑๐) 

พอใจ ๗) พอใจน้อย ๔) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน    
โครงการ/ กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/ กิจกรรม 

๒๘.๗๒ ๖๓.๓๐ ๗.๙๘ 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ในโครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๖๐ ๖๖.๔๙ ๖.๙๑ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/   
    กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๒๕.๐๐ ๖๗.๐๒ ๗.๙๘ 

๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๖๘ ๖๒.๗๗ ๑๗.๕๕ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๗.๕๕ ๗๓.๙๔ ๘.๕๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๙.๖๘ ๗๐.๗๔ ๙.๕๗ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 

๑๘.๖๒ ๖๕.๔๓ ๑๕.๙๖ 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๗๒.๘๗ ๖.๙๑ 

ภาพรวม ๒๕.๘๖ ๖๗.๕๕ ๗.๔๐ 
 
      ๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

- การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 
   - มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง 
     กับภารกิจ 
 

 - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ทำให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การดำเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน  -พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  สำนักงานมีไม่เพียงพอมีผลทำให้ผล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 



๒๗ 
 

๒. ระบบข้อมูล 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 

๒. ระบบข้อมูล 
 - ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 

๓. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ อัตรากำลัง ( พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) 
 - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

  - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง  
๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ทำลายป่า 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน  - ขาดจิตสำนักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
             โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 

 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้อง 
    กับระบบ เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอำนาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 

            ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด 
    -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  

     - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
              - ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ 
     ได้รับการถ่ายโอน 

     - อำนาจหน้าที่ซ้ำซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิง

ปริมาณ 
การประเมินเชิงคุณภาพ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 
 
 

 

๑. โครงการปรับปรุงถนนดินทางเข้าวัด
ป่าดงนิคม 
๒. โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางเดิน
เข้า/ออก ศพด. 
๓.โครงการก่อสร้างป้าย ศพด. อบต. 
 
๔. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
คสล. 
๕. โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน 
ศพด.ดงกลาง 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 
จำนวน  ๑ โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

-เพ่ือเพ่ือมีการสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย 
-เพ่ือความปลอดภัยของเด็กและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
-เพ่ือให้ประชาชนรู้จักสถานที่ 
ศพด. 
- เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม 
 
- เพ่ือบริการประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

๒. ด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. โครงการท้องถิ่นไทย  
รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนมีเขียว 
๒. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

- ประชาชนรู้จักความสำคัญของ
ป่า 
- ประชาชนสำนึกในพระมหา
กรุณาฯ 

๓. ด้านแหล่งน้ำ - - - 
๔. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

๑. โครงการอุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน 

จำนวน ๑๐ โครงการ 
 

- ประชาชนในตำบลสามารถ
ประกอบอาชีพและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิง
ปริมาณ 

การประเมินเชิงคุณภาพ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๑. โรงการอาหารกลางวัน เด็ก 
ศพด.ในเขต อบต.ดงกลางและ
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 
๒. โครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในตำบล  
๔. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
๕.จัดทำแผนพัฒนาตำบลสามปี 
 
๗. โครงการวันผู้สูงอายุและ
ครอบครัวแห่งชาติ 
 
๘. โครงการฝึกอบรมสภาเยาวชน
ตำบลนอกสถานที่ 
๙. โครงการศึกษาดูงานของ 
ประชาชน และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 
๑๐. โครงการจัดซื้อเสาวิทยุพร้อม
ติดต้ัง 
 
๑๑.โครงการฝึกอบรม อปพร. 
 
๑๒. โครงการบำบัดและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติด 
 

จำนวน ๕ แห่ง 
 

 
 

จำนวน ๕ แห่ง 
 

 
จำนวน ๑ โครงการ 

 
จำนวน ๒ โครงการ 

  จำนวน ๑ โครงการ 
 
จำนวน ๑ โครงการ 

 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

 
จำนวน ๑ โครงการ 

 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

- เด็กได้รับประทานอาหารครบ 
ทั้ง ๕ หมู่ 
 
 
- เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
 
 
- เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 
- เพ่ือส่งเสริมการออกกำลังกาย 
- เพ่ือให้มีความพร้อมในการ
พัฒนาตำบล 
- ผู้สูงอายุมีความขวัญกำลังใจที่
ดีขึ้น 
 
- เพ่ิมความรัก ความสามัคคี ใน
หมู่เยาวชนภายในตำบล 
- ประชาชนนำความรู้ที่ได้มา
ประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้
กับครอบครัว 
- เพ่ือรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้
ทันเวลา 
- เพ่ือให้มีความรู้และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง่าน 
- เพ่ือป้องกันปัญญายาเสพติด
ภายในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 

 ๑๓. โครงการสมทบส่วนทุน
สวัสดิการชุมชน 
๑๔. โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด. 
๑๕. จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้กับ 
ศพด. 
๑๖. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๑๗. โครงการจัดรถรับ-ส่งเด็ก 
ศพด. 
๑๘. โครงการปัจฉิมบัณฑิตน้อย
(เผยแพร่สถานศึกษา) 
๑๙. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 
๒๐.เบี้ยยังชีพผู้พิการและ
ผู้สูงอายุประชาชนในพ้ืนที่ 
อบต. 
๒๑. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยทาง
ธรรมชาติ 
๒๒.ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 
 
๒๓. ปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ 
๒๔.โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
๒๕. โครงการเปิดโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 
 

จำนวน  ๑ โครงการ 
 

 
จำนวน  ๒ โครงการ 

    
จำนวน    ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
จำนวน ๑ โครงการ 

- เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในตำบล 
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมี
สัมพันธ์อันดีต่อกัน 
-มีวัสดุ/ครุภัณฑ์สำหรับนักเรียน
ครบ 
- เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
-มีความพร้อมและปลอดภัยใน
การเรียนการสอน 
- เด็กมีขวัญและกำลังใจที่จะ
ศึกษาต่อไป 
-ลดอุบัติเหติและมีความ
ปลอดภัยในช่วงเทศกาล 
 
-ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 
 
-ราษฎรได้รับการช่วยเหลือตรง
กับความต้องการ 
- เพ่ือบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้มีที่สำหรับทิ้งขยะ 
- มีความรู้สามารถในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
-มีความรู้สามารถในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

๑.โครงการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และศาสนาของชาวพุทธ 
๒.โครงการจัดงานบวงสรวง
พระพรหม 
๓. โครงการสายสัมพันธ์
ผู้ปกครองนักเรียนและครู
ผู้ดูแลเด็ก 
๔. โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็ก ศพด. 
๕. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
๖. ซื้อธงเฉลิมพระเกียรติวัน
พ่อแห่งชาติ และวันแม่
แห่งชาติ 
๗.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
๘.จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา
เด็ก ศพด.ดงกลาง 

จำนวน  ๑๑  โครงการ 
(๑๐ หมู่บ้าน) 

 
จำนวน ๑  โครงการ 

 
จำนวน  ๑  โครงการ 

 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

 
จำนวน  ๒  โครงการ 

 
 
  จำนวน ๑  โครงการ 
 

จำนวน ๑  โครงการ 

-ราษฎรในพ้ืนที่รู้จักอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการ
ดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธ 
-ราษฎรได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำอำเภอ 
- มีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 
 
- มีความเข้าใจระหว่างผู้ปกครอง
กับครูผู้ดูแลเด็ก 
- เพ่ือพัฒนาบุคลากรของผู้ดูแล
เด็ก 
 
- เพ่ือให้ประชาชนในตำบลระลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวฯ 
-ขวัญกำลังใจเด็ก 
 
-เด็กมีความความสามารถรู้เพิ่ม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม การประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพ 
๗. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณะสุข 

๑. โครงการอุดหนุนการ
บริการสาธารณสุขมูลฐาน 
๒. โครงการรณรงค์
ป้องกันไข้เลือดออก 
๓. จัดซื้อทรายอะเบท 
 
๔. ซื้อสารเคมีฉีดพ่น
ยุงลาย 
๕. รณรงค์ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าน 
๖. โครงการส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

จำนวน  ๑๐  หมู่บ้าน 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 
 
   จำนวน  ๑  โครงการ 
 

จำนวน  ๑  โครงการ 

-นำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติ
หน้าที่ในชุมชนให้ดีขึ้น 
-ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ลูกน้ำยุงลายในตำบลไม่
ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก 
-ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค
ไข้เลือดออก 
-ประชาชนในตำบลไม่เกิดโรค
พิษสุนัขบ้า 
- ประชาฃนไม่มีโรคร่างการ
แข็งแรง 
 

๘.ยุทธศาสตร์ด้าน
การเมืองการบริหาร 

๑.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ/วัสดุ
ก่อสร้าง/วัสดุเชื้อเพลิง/
วัสดุงานบ้านงานครัว/วัสดุ
ประปา/วัสดุคอมพิวเตอร์ 
๒. ๓. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 
๔. ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน 
๖. ค่าบำรุงรักษาและค่า
ซ่อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
๗. จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสาร 

จำนวน  ๘  รายการ 
  

 
 
 

จำนวน   ๑๐ รายการ 
 
 

จำนวน  ๑๐ รายการ 
 

จำนวน  ๒  โครงการ 
 
 

จำนวน ๑ โครงการ 
 

-มีความสะดวกในการปฎิบัติ
หน้าที่และการบริการ
ประชาชนในตำบล 
 
 
-พนักงานมีครุภัณฑ์สำหรับ
การทำงานที่พร้อมทำให้การ
ทำงานมีประสิทธิภาพ 
- เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
- แก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนในตำบล 
 
- เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน
ด้านบริการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓๓ 
 

                  การนำแผนดำเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓) 

 
ยุทธศาสตร์ 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่

ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๔๒ ๕ 
๒ .การพ ัฒนาด ้านทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

๒๐ ๒ 

๓.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๑๒ - 
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓๒ ๑๐ 
๕.การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๖๕ ๓๖ 
๖.การพ ัฒนาด ้านการศ ึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑๗ ๑๗ 

๗.การพัฒนาด้านสาธารณสุข ๒๒ ๑๖ 
๘.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ๓๘ ๒๓ 

รวม ๒๔๘ ๑๐๙ 
 

สรุป โดยภาพรวมของการนำแผนดำเนินการไปปฏิบัติในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
          ดงกลาง ห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนดำเนินการทั้งหมด      
          จำนวน  ๑๐๙  โครงการ และได้ดำเนินการทั้งหมดตามแผนดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๙๕ % 
 

๒.๒.  ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีในเชิงคุณภาพ 

๑. สาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วางแผนงาน/โครงการ ไว้ ๔๒ โครงการ 
                         ดำเนินการไป  ๕ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๐ 
๒. สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วางแผนงาน/โครงการไว้ ๒๐โครงการ    

    ดำเนินการไป ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 
๓. สาขาพัฒนาด้านแหล่งน้ำ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๐  โครงการ 
                         ดำเนินการไป  ..-...  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ...-... 
๔. สาขาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ วางแผนงาน/โครงการไว้  ๓๒ โครงการ 

    ดำเนินการไป ๑๐ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๑.๒๕ 
๕. สาขาการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต วางแผนงาน/โครงการไว้  ๖๕  โครงการ 

    ดำเนินการไป ๓๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๕๕.๓๘ 
๖. สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม วางแผนงาน/โครงการไว้  ๑๗  โครงการ 
                         ดำเนินการไป ๑๗ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 
๗. สาขาการพัฒนาด้านสาธารณสุข วางแผนงาน/โครงการไว้  ๒๒ โครงการ 
                         ดำเนินการไป ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๗๒ 
๘. สาขาการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร วางแผนงาน/โครงการไว้ ๓๘ โครงการ 
                         ดำเนินการไป ๒๓ โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๒ 
 



๓๔ 
 

 สรุป ภาพรวมของแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแผนพัฒนาโครงการที่กำหนดไว้ แก้ไข 
ปัญหาตรงกับความต้องการของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลดงกลาง จะได้จัดทำแผนโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

๒.๓ การประเมินการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้สรุปการจัดเก็บข้อมูล จากการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) แบบสอบถาม 
  จำนวนแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่ง  จำนวน  ๒๐๐  ชุด 
  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด  จำนวน  ๑๘๐  ชุด 
      (๒) เพศผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ชาย     จำนวน   ๘๐  คน 
  หญิง     จำนวน  ๑๐๐  คน 
      (๓) อายุผู้ตอบแบบสอบถาม 
  อายุต่ำกว่า  ๒๐   ปี   จำนวน   ๖  คน 
  อายุ ๒๐ - ๔๐   ป ี   จำนวน  ๓๖  คน 
  อายุ     ๓๑ – ๔๐   ป ี   จำนวน  ๓๓  คน 
  อายุ     ๔๑ – ๕๐   ป ี   จำนวน            ๔๒                 คน 
  อายุ ๕๑ – ๖๐   ปี   จำนวน  ๕๑  คน 
  อายุมากกว่า   ๖๐   ปี   จำนวน  ๑๒  คน 
      (๔) การศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ประถมศึกษา    จำนวน  ๘๘  คน 
  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   จำนวน  ๖๐  คน 
  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   จำนวน  ๑๗  คน 
  ปริญญาตรี    จำนวน  ๑๕  คน 
  สูงกว่าปริญญาตรี   จำนวน  -  คน 
  อ่ืน ๆ     จำนวน   -  คน 
      (๕) อาชีพหลักของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  รับราชการ    จำนวน    ๕  คน 
  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   จำนวน    ๖  คน 
  ค้าขาย/กิจการส่วนตัว   จำนวน    ๓  คน 
  รับจ้าง     จำนวน   ๒๐  คน 
  นักเรียน/นักศึกษา   จำนวน     ๘  คน 
  เกษตรกร    จำนวน  ๑๔๖  คน 
  อ่ืน ๆ     จำนวน    -  คน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

         สรุป  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
               (คิดเป็นร้อยละ) ดังนี้ 
 

ประเด็น พอใจมาก 
(๑๐) 

พอใจ 
(๗) 

พอใจน้อย 
(๔) 

๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/ 
    กิจกรรม 

๓๐.๘๕ ๖๕.๔๓ ๓.๑๙ 

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล  
    ข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 

๒๘.๗๒ ๖๓.๓๐ ๗.๙๘ 

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
ใน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๖.๖๐ ๖๖.๔๙ ๖.๙๑ 

๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/   
    กิจกรรมต่อสาธารณะ 

๒๕.๐๐ ๖๗.๐๒ ๗.๙๘ 

๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๑๙.๖๘ ๖๒.๗๗ ๑๗.๕๕ 
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๑๗.๕๕ ๗๓.๙๔ ๘.๕๑ 
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข  
    ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๑๙.๖๘ ๗๐.๗๔ ๙.๕๗ 

๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการ 
    ของประชาชน 

๑๘.๖๒ ๖๕.๔๓ ๑๕.๙๖ 

๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนิน  
    โครงการ/กิจกรรม 

๒๐.๒๑ ๗๒.๘๗ ๖.๙๑ 

ภาพรวม ๒๕.๘๖ ๖๗.๕๕ ๗.๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

      ๓. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
           - การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

 
โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 

 - นโยบายของรัฐบาล /จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเที่ยวสอดคล้องกับระบบ  
   เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาลในการใช้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
 - การกระจายอำนาจหน้าที่และงบประมาณให้กับท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 - ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ระบบการบริหาร ๑.ระบบบริหาร 

- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้อง 
     กับภารกิจ 
 

- กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
ตลอดเวลา  ทำให้ศึกษาไม่ทันขาดความชัดเจน ใน 
การดำเนินงาน 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงาน  -พ้ืนที่รับผิดชอบมีมาก  ไม่สามารถบริการการ 
พัฒนาได้ทั่วถึง 

- การบริหารจัดการฝึกหลักธรรมาภิบาล  - ปริมาณงานมีมาก   ครุภัณฑ์ 
เทคโนโลยี  สำนักงานมีไม่เพียงพอมีผลทำให้ผล 
งานไม่เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร 

  - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ  - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
๒. ระบบข้อมูล 
  - มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 

๒. ระบบข้อมูล 
 - ไม่มีความรู้ความชำนาญในการจัดเก็บข้อมูล 

๓. อัตรากำลัง (พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

๓ อัตรากำลัง ( พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง) 
 - มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
 - บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

  - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง  
๔. การเงิน/งบประมาณ 
  - การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. การเงิน/งบประมาณ 
 - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
  - มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ 

๕. ศักยภาพของชุมชน 
 - การรวมกลุ่มไม่ยั่งยืน 
 - ผลผลิตราคาตกต่ำ ไม่มีตลาดรองรับ 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - มีแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์การเกษตร 

๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ประชาชนบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์และตัดไม้ 
   ทำลายป่า 

  - มีที่สาธารณะประโยชน์และป่าชุมชน  - ขาดจิตสำนักในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ 
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๓๗ 
 

ปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัด 
   -ระเบียบ ข้อกฎหมาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเก่ียวข้องกับหลายหน่วยงาน  

    - การจัดสรรงบประมาณ ไม่เหมาะสมเพียงพอกับภาระงาน 
            - ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่บุคลากรมีน้อย  และไม่มีความรู้ในด้านการปฏิบัติหน้าที่งานที่ได้รับ การ  
              ถ่ายโอน 

    - อำนาจหน้าที่ซ้ำซอนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๘ 
 

 
 

 
 

 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข ภายใต้ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม 
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม 
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู ่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั ่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร ี 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงความม่ันคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะ
การเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที ่ยว และความสงบสุขของสังคมโดยรวม ดังนั ้น เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก และสร้างความเชื่อมั ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง จำเป็นต้องเพิ่มอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 
๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ต้องมุ่งเน้นการ
ยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิ จแห่ง
อนาคต 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง
วัยภายใต้สภาวะแวดล้อมประเทศที่เปลี ่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศสามารถปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง 
และใช้ศักยภาพโอกาสได้เต็มตามกำลังความสามารถที่พร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคตจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อม
ทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น 
สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยความอยู่ดีมีสุข มีความเอ้ือ
อาทรในครอบครัว และเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม 

 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมการพัฒนาที่ผ่านมา 

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในหลายมิติรายได้มีความแตกต่างกันมากในระหวา่ง
กลุ่ม โอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการยุติธรรม และบริการสาธารณะ ที่มี
ความแตกต่างกันและขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและระหว่างพื้นที่ต่างๆ มาโดยตลอด 

ส่วนที่  ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๓๙ 
 

และเป็นสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและ
ยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมการพัฒนา
เศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทำให้มีการบุกรุกทำลายและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางน้ำ 
ทางอากาศ ขยะและของเมียอันตราย ขณะที่ขีดความสามารถและเครื่องมือในการบริหารจัดการทั้งในรูปของ
การบังคับควบคุม และการให้สิ่งจูงใจ ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณ
ของเมียลง ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง ในขณะที่
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญยิ่งในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง สร้างความเมียหายทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนและเข้มข้นมากขึ้นจาก
มาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน สภาวะดังกล่าวน า
ไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนและระหว่างประชาชนที่รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น 
ประเทศจึงต้องเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดย
ตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ของพ้ืนที่ (๑๒๘ ล้านไร่) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาคเศรษฐกิจ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี
กฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และ
สอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน  
                            สังคมไทย 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 



๔๐ 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตร 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการยกระดับการท่องเที่ยว 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่ต้นน้ำ 
      แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ 
                          เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิและสิ้นค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และ 

                    อาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิตและการลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ค้านการรักษาความม่นคงภายในและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน และสังคม 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเสริมสร้างสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม 
 
๒.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 จากสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น  และสภาพปัญหาของท้องถิ่นตลอดจนผลของการ
วิเคราะห์ศักยภาพ และการประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น โดยการสังเคราะห์ด้วยเทคนิคต่าง ๆ แล้วจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
ไว้ดังนี้ 
               “ศูนย์กลางงานบริการสาธารณะ เร่งรัดพัฒนาตำบล สร้างเสริมชุมชน สู่สังคมอาเซียน” 
ภารกิจหลัก หรือพันธกิจ(Mission) ในการพัฒนาตำบล” 

 วิสัยทัศน์เปรียบเสมือนจุดมุ่งหมายปลายทางของท้องถิ่น ภารกิจหลักของการพัฒนาก็เป็นเสมือน
เส้นทางท่ีถูกต้องชัดเจนที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ 

ภารกิจหลัก หมายความถึง ลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินงานขององค์กรที่เกี ่ยวกับลักษณะของการ
บริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเก่ียวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ท่ีต้องนำเสนอปณิธานหรือป



๔๑ 
 

รัชชา ในการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งเป็นขอบเขตของบทบาทอำนาจหน้าที่หลักเพื่อมุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้   

    ๑. จัดให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒. จัดให้มีน้ำอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 
    ๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
   ๔.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    ๖.  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
    ๗.  ส่งเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และพัฒนาฝีมือแรงงาน 
    ๘.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๙.  ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิ  เกษตรอินทรีย์ 
  ๑๐. ส่งเสริมการศึกษา  ทุกระดับ 

๓. จุดม่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการกำหนดขอบเขตหรือประเภทกิจกรรมที่ควรค่าแก่การ
ดำเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุภารกิจ
หลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
 จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากการที่จำไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
แล้วยังต้องคำนึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการรักษาและการเพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น 
ในลักษณะที่จะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นให้สืบเนื่องไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผล
เมียหายในด้านต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และได้กำหนดจุดมุ่งหมายในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางไว้ ดังนี้ 
          ๑.  เพ่ือให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย 

๒.  เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค  บริโภค  และน้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอต่อความต้องการ 
๓.  เพ่ือส่งเสริมการมีอาชีพและยกระดับรายได้  เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.  เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงาม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนา 
๖.  เพ่ือให้การจัดเก็บขยะ  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ 
๗.  ประชาชนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๘.  มีการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า 
     และบริการ 

  ๙.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 
         ๑๐. ประชาชนในท้องถิ่นคิดเป็น ทำเป็น มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และรู้จักรักความสามัคคีเป็น 
               ชุมชนเข้มแข็ง 
         ๑๑. ประชาชนในท้องถิ่นรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีพอเพียง และสามารถนำมาปรับใช้ในการ  
              ดำเนินการชีวิตได้อย่างเหมาะสม 
         ๑๒. ข้าวหอมมะลิของจังหวัดได้รับการสนับสนุนให้เป็นสินค้าส่งออกท่ีมีชื่อเมียง  สามารถสร้างรายได้ 
               ให้กับราษฎรและท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก 
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เป็นแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๘ 
ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

  ๑.๑ ก่อสร้าง  ถนนลาดยาง, ถนนคอนกรีต,ทางเท้าและสะพาน 
  ๑.๒ ก่อสร้าง, ปรับปรุง,บำรุงรักษา,ถนน,ท่อระบายน้ำและการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 

          ๑.๓ ก่อสร้าง,ปรับปรุง, บำรุงรักษา,ถนน,ท่อระบายน้ำ ถนนเพื่อการเกษตร 
          ๑.๔ ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะชุมชนและขยายเขตบริการ
ไฟฟ้า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๒.๑ จัดโครงการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า,บำบัดและจัดการขยะ 
 ๒.๒ การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ๒.๔ งานแก้ไขดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก 

  ๒.๕ งานแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีไม่ถูกต้อง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๑ ก่อสร้าง   ปรับปรุง  ถังเก็บน้ำฝนจัดหาภาชนะเก็บน้ำฝน 
 ๓.๒ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  พัฒนาระบบประปาขยายเขตประปา 
 ๓.๓ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม ขุดเจาะ  พัฒนาระบบบ่อบาดาล 
 ๓.๔ ก่อสร้าง  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  พัฒนาฝายน้ำล้น 
 ๓.๕ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ขุดสระน้ำ  หนองน้ำ ขุดสระน้ำ คลอง ขุดลอกลำห้วย  และบ่อน้ำตื้น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
           ๔.๑ ส่งเสริมเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพ 
           ๔.๒ ส่งเสริมการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
           ๔.๓ ส่งเสริมการฝึกอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเก่ียว 
           ๔.๔ งานส่งเสริมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
            ๕.๑ ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บุกเบิกถมที่  อาคาร  ห้องน้ำ  เมรุ 
            ๕.๒ งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
            ๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



๔๓ 
 

            ๕.๔ จัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
            ๕.๕ งานตำรวจอาสา 
            ๕.๖ งานสังคมสงเคราะห์ 
            ๕.๗ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 

๖.๑  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
๖.๒  สนับสนุนศูนย์วัฒนธรรมประจำตำบล 
๖.๓  ส่งเสริมศาสนา  ขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

            ๗.๑ โครงการควบคุมและป้องกันโรค 
            ๗.๒ แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๘.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  ๘.๒ การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร 
  ๘.๓ การพัฒนาการบริหารการจัดการสำนักงาน 
 

๕. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 นโยบายการพัฒนาทั่วไป 

 เป็นภาระงานที่จะต้องดำเนินการตามกรอบการพัฒนา และตามอำนาจหน้าที่ในการในการจัดทำ
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 
แบ่งออกเป็น ๕ด้าน ดังนี้ 

         ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน สะพาน เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม การขนส่งทาง 

                  การเกษตร การท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูการ 
     ๑.๒ จัดให้มีทางระบายน้ำและสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ให้มีความพร้อมและสามารถ 
                   ใช้การได ้

  ๑.๓ จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึงและ 
                 เพียงพอ 

  ๑.๔ ปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะชุมชนและขยายเขตบริการ 
                  ไฟฟ้า 

  ๑.๕ มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ และองค์กรภาครัฐ  
                เพ่ือรับการสนับในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
 



๔๔ 
 

๒.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ๒.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน
เข้มแข็ง และเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับรากฐานให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
นอกจากอาชีพหลัก 
 ๒.๒ งเสริมพัฒนาระบบผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ การ
พัฒนาผลผลิตควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๓ ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุน
การผลิต และฟ้ืนฟูสภาพของดินและน้ำ เพ่ือลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม 
 ๒.๔ ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้บริการข้อมูลความรู้และ
เทคนิคใหม่ ๆ ด้านการเกษตร เป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม ่
 ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า เพ่ือพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี
 ๒.๖ ส่งเสริมให้มีศูนย์ประสานงาน และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ประจำตำบล  
 

๓.  นโยบายการพัฒนาสังคม 
          ๓.๑ ด้านการศึกษา 
 ๓.๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย
และสร้างเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 ๓.๑.๒ สนับสนุนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก ให้ได้รับการฝึกอบรม และได้ศึกษา
ต่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร และเพิ่มขีดความสามารถในการบริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๓.๑.๓ ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับ
ปฐมวัยทั้งด้านร่างการ อารมณ์และจิตใจ โดยการกำหนดและควบคุมคุณภาพทางด้านอาหาร ให้ถูก
หลักโภชนาการ ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ จัดหาสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง
เครื่องเล่นภาคสนาม 
 ๓.๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนในเขตตำบลดงกลาง ใน
ด้านวิชาการ การศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวันและเด็กก่อนวัยเรียน นักเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 ๓.๑.๕ ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ในระดับชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่ง
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนและผู้ที่สนใจ 
 
     ๓.๒ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.๒.๑ สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และสืบทอดถึงชนรุ่นหลัง เช่นงานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 ๓.๒.๒ จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี
งานของตำบลดงกลาง 



๔๕ 
 

๓.๓  การสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.๓.๑ ส่งเสริมงานสงเคราะห์ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างโอกาส สร้าง

อาชีพให้กับคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้มีความมั่นคง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๓.๓.๒ สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการ     
         และผู้ด้อยโอกาส อสม.ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

๓.๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ๓.๔.๑ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อโดยการเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการควบคุมและป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ใน
เรื่องโรคภัยต่าง ๆ และสามารถป้องกันตนเองได้ 
           ๓.๔.๒ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และคนชรา และให้ประชาชนที่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีอย่างทั่วหน้า 
  ๓.๔.๓ ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครอาสาสาธารณะสุขมูลฐานชุมชน (อสม.) ให้มีความพร้อม
และมีศักยภาพ ในการจัดงานการบริการสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน 

๓.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  ๓.๕.๑ สนับสนุนอบรมอาสามสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณะภัยทั้งภายในและ
ภายนอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๓.๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมการ รณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัย ในการใช้เส้นทาง
คมนาคมและยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล 
  ๓.๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในตำบล 

๓.๖ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๓.๖.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ ตำรวจ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
และสถาบันครอบครัว  เพ่ือลดปัญหายาเสพติด และให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกับ
คนอ่ืน ๆ ในสังคมได้  
   ๓.๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การลดปัญหาสังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและ
ท้องถิ่น 
   ๓.๖.๓ สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ทั้งในระดับหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอ 

            ๓.๗ การกีฬาและนันทนาการ 
            ๓.๗.๑ จัดการและส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เป็นศูนย์กลางการออกกำลัง
กายและนันทนาการประจำตำบล เพ่ือให้ประชาชนมีสถานที่ ที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย 
  ๓.๗.๒ ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีมีมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และสร้างนักกีฬาที่มีชื่อเมียงให้กับตำบลในอนาคต 
   ๓.๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ และ
จังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน 

 



๔๖ 
 

         ๓.๗.๔ ส่งเสริมให้ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านเป็นศูนย์ฝึกกีฬาชุมชน เพ่ือสร้างเสริมทักษะและให้ 
ความรู้ในเรื่องการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีแก่เด็กและเยาวชน 

         ๓.๗.๕  ส่งเสริมให้มีสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น เพื่อนันทนาการ  การพักผ่อยหย่อนใจและ 
ออกกำลังกายแก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว 

๔. นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
      ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่าง
ยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
      ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ สร้างจิตสำนึกและ
สร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
      ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาบุคลากรศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีงานทำและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
      ๔.๔ ส่งเสริมให้มีศูนย์เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก 

  ๕. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
     ๕.๑ การส่งเสริมการเมือง 
       ๕.๑.๑ ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
       ๕.๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลดง
กลาง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนโดยทั่วไป 
       ๕.๑.๓ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารปีประจำตำบลและหมู่บ้าน หอกระจายเมียง แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของทางราชการทุกหมู่บ้าน 

๕.๒ การบริหาร 
          ๕.๒.๑ บริหารองค์กรและจัดบริการสาธารณะ ตามหลักธรรมมาภิบาล ( GOOD DOVERNANCE) โดย
การเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และหลักความคุ้มค่า โปร่งใสตรวจสอบได้ 
          ๕.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม 
           ๕.๒.๓ สร้างความร่วมมือและสนับสนุน ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น และการแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะ 
            ๕.๒.๔ พัฒนาและฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้แก่ประชาชน สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และนำมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันและการทำงานได้ดี 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

๓. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางเพื่อประเมิน

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง (Strenght = S) จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑) มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่
ครอบคลุม  และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
๒) มีสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 
 
๓) ประชาชนให้ความสำคัญในการคงไว้ซึ่งประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
๔) มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
๕) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๖) มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
๗) มีสินค้า OTOP ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเหล็ก 
๘) มีพื้นท่ีทำการเกษตรมาก 
๙) มีการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
๑๐) มี อบต.เป็นศูนย์กลางการบริหาร และ
สนับสนุนกิจกรรม 
๑๑) หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
๑๒) มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บ
รายได้ และยังได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีก
จำนวนหนึ่ง 
๑๓) มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ครอบคลุม
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือรับถ่ายโอน 
๑๔) มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในตำบล 
๑๕) เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
 

๑) งบประมาณท่ีใช้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบมาก จึงต้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
๒) น้ำเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี  ส่งผล
ให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ 
๓) ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในด้านการมีส่วนร่วม 
 
๔) เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
๕) บุคลากรในตำแหน่งที่ว่างยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง 
 
๖) สถานที่และอาคารที่ทำการคับแคบไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและบริหารประชาชน 
๗) ประชาชนยากจน มีหนี้สิน 
๘) ขาดการพัฒนาอาชีพ 
๙) การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก 
๑๐) มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้การ
ปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๑) การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
 
๑๒) ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
๑๓) ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึน แต่ไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณมารองรับ
เท่าท่ีควร 
๑๔) สภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 
๑๕) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จึงยังไม่ได้เตรียมตัวเพ่ือรองรับ 

 



๔๘ 
 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 
๑) ได้รับความสนใจให้เป็นพื้นที่นำร่องจาก
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ  เข้ามา
ศึกษาวิจัยในหลายด้าน 
๒) กลุ่มองค์กรในพ้ืนที่มีศักยภาพในการ
ดำเนินงานที่เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกด้าน
แหล่งงบประมาณและการเรียนรู้ 
๓) การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพ
ติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้ความสำคัญและสร้างกระบวนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕) มีการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก 
๖) มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่เด็กก่อนวัย
เรียน ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
๗) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง 
ให้การดูแลประชาชนอย่างท่ัวถึง 
๘) มีวัด ซึ่งสามารถเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนในตำบล 
 
๙) มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
๑๐) ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพใน
การทำงานมากขึ้น 

๑) มีการระบาดของโรคติดต่อบ่อยครั้ง เช่น 
ไข้เลือดออก 
๒) การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่าง
คล่องตัว  เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อระเบียบและ
กฎหมายต่างๆ 
๓) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่
เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
๔) ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
๕) งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ 
๖) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำทางการเกษตร 
๗) ถนนลาดยางไม่ทั่วถึง 
๘) ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 
๙) อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ บางภารกิจ
ยังไม่มีความชัดเจน 
๑๐) น้ำมันมีราคาแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
๑๑) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติอยู่ทุกฤดูกาล 
๑๒) ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล 
๑๓) ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึน แต่ไม่มีบุคลากรหรืองบประมาณมารองรับ
เท่าท่ีควร 
๑๔) สภาวะทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๕) ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน จึงยังไม่ได้เตรียมตัวเพ่ือรองรับ 
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           ๓.๒. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

 
ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจพอเพียง
(การพัฒนาคนและสังคม(งาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

๑) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพ ๑)ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ๑) ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ  ก่อให้เกิด
รายได้และลดรายจ่ายภายในครัวเรือน 

 ๒) กลุ่มอาชีพในพ้ืนที่ตำบลไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่าง
เป็นรูปธรรม 

๒) กลุ่มอาชีพภายในตำบลดงกลาง ๒) การรวมกลุ่มอาชีพสามารถสร้างอาชีพที่มี 
ความเข้มแข็ง  ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมใน 
ชุมชน 

 ๓) มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
ตำบลดงกลางบ่อยครั้ง 

๓) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 

๓) การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกลดลง 

 ๔) ผู้ป่วยเอดส์ไม่กล้าแสดงตนทำให้การจัดการ 
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ไม่ทั่วถึงและครอบคลุม 

๔) ผู้ป่วยเอดส์ ๔) การเพิ่มข้ึนของผู้ป่วยเอดส์มีอัตราที่ลดลง 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๑. ปัญหาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

๑) ตำบลดงกลางเป็นพ้ืนที่ที่มีบริเวณกว้าง  ถนนส่วน
ใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน  ผิวจราจรชำรุด  บางส่วนเป็น
ถนนลูกรังและถนนดิน 

๑) ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง
เป็นถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ
และได้รับถ่านโอนภารกิจจากหน่วยงานอื่น 

๑) ถนนได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะสายหลักที่เป็น
ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 ๒) ขาดแคลนแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และ
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 

๒) ลำห้วยสาธารณะ  แหล่งน้ำสาธารณะ ๒) น้ำมีเพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภคและ
การเกษตรกรรม  พร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำอ่ืน 

 ๓) การขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล 

๓) ขยายเขตไฟฟ้าทุกครัวเรือน และไฟฟ้า
สาธารณะทุกหมู่บ้าน 

๓) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และไฟฟ้า
ส่องสว่างมีทุกบริเวณแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ 

 ๔) โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
 

๔) โทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน ๔) ตู้โทรศัพท์สาธารณะเพ่ือบริการประชาชนมี
ทุกหมู่บ้าน 



๕๐ 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๓. ปัญหาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

๑) ประชาชนไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมใน
ท้องถิ่น 
๒) ตำบลดงกลางเป็นพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัย 
สาธารณะทุกปี เช่น ภัยแล้ง วาตภัย 
 

๑) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 
๒) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 

๑) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ  เช่น   
การมีส่วนร่วมด้านการประชุมประชาคม 
๒) ภัยธรรมชาติได้รับการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาอย่างเร่งด่วน 

๔. ปัญหาด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 
 

๑) ตำบลดงกลางไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นเอก 
รักษ์ ตายตัว 

๑) สถานที่ท่องเที่ยวในตำบล ๑) สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลมีการปรับปรุง  
ส่งเสริม และพัฒนา 

 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านของปัญหา ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
๕. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑) คุณภาพดินไม่ดี   ไร่นามีสารพิษจาก 
สารเคมีตกค้าง   

๑) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก 
ครัวเรือน 

๑) ประชาชนในพื้นท่ีได้ตระหนัก ถึงปัญหา
ขยะและกากของเมีย 

๖. ปัญหาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี แลภูมิ  
   ปัญญาท้องถิ่นไม่ได้รับการถ่ายทอด 

๑) ประชาชนในพื้นท่ีทุกหมู่บ้านทุก   
    ครัวเรือน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดและอนุรักษ์ 

๗. ปัญหาด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี
เพิ่มประสิทธิภาพ 
การเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการประชาคม 

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

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

๑) บุคลากรได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน 
    ความรู้ความสามารถ 
๒) การจัดเก็บภาษีมีช่องทางเพ่ิมข้ึน เช่น 
จัดเก็บนอกสถานที่ 
๓) เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมี
เพียงพอ 
 



๕๒ 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.แบบ ยท.๐๑ 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๖ 
ดา้นการปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ 
ดา้นการสรา้งความเตบิโต
บนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ 
ดา้นการสรา้งโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทยีมกนัในสงัคม 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ 
ดา้นการเสรมิสรา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนั 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ 
ดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ 
ดา้นความมัน่คง 

ยุทธศาสต
รท่ี์ ๗ : การ
พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐานและ
ระบบโลจิ
สตกิส ์
 

ยุทธศาสต
รท่ี์ ๘ : การ
พฒันา
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี
วจิยั และ
นวตักรรม 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๙ : การ
พฒันาภาค 
เมอืง และ
พืน้ที่
เศรษฐกจิ 
 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑๐ : ความ

ร่วมมอื
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพฒันา 

 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๖ : การ
บรหิาร
จดัการใน
ภาครฐั การ
ป้องกนัการ
ทุจรติ
ประพฤตมิิ
ชอบและ 
ธรรมาภบิาล
ในสงัคมไทย 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๕ : การ
เสรมิสรา้ง
ความมัน่คง
แห่งชาตเิพื่อ
การพฒันา
ประเทศสู่
ความมัง่คัง่
และยัง่ยนื 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๑ : การ
เสรมิสรา้งและ
พฒันา
ศกัยภาพทุน
มนุษย ์
 

ยุทธศาสตร ์
ท่ี ๒ :การ
สรา้งความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อม
ล ้าในสงัคม 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๔ : การเตบิโต
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มเพื่อ
การพฒันา
อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๓ : การ
สรา้งความ
เขม้แขง็ทาง
เศรษฐกจิและ
แขง่ขนัได้
อย่างยัง่ยนื 
 

 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจ
และสงัคม
แห่งชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ 
 ดา้นการพฒันาศกัยภาพการผลติ
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรปู
การเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พฒันากลุ่ม
จงัหวดัภาค

ตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ 
 ดา้นการพฒันาขดี
ความสามารถทางการ
แขง่ขนั 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ 
ดา้นการเพิม่ศกัยภาพการ
ท่องเทีย่วอย่างครบวงจร 
 
 
 
 



๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ 
คา้นการรกัษาความม่น
คงภายในและการ

บรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ ี

 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ 
ดา้นการยกระดบัคุณภาพชวีติ
และสรา้งความเขม้แขง็ของ
ครอบครวัชมุชนและสงัคม 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ 
ดา้นการส่งเสรมิและ
พฒันาการท่องเทีย่ว 
การบรกิาร การคา้ 
การผลติและการ

ลงทุน 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ 
ดา้นการเพิม่ศกัยภาพการ
ผลติขา้วหอมมะลแิละสิน้
คา้เกษตรสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ 
ดา้นการสรา้งความสมดุล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหม้คีุณภาพยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรท์ี ่๒ 
ดา้นการสรา้งความ

เขม้แขง็ของ
ครอบครวัชุมชน

และสงัคม 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่๓ 
ดา้นการพฒันาที่
สมดุลและยัง่ยนื 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
จงัหวดั
ร้อยเอด็ 

ยุทธศาสตรท์ี ่๔ 
ดา้นการเสรมิสรา้ง

สมรรถนะ
ประชาชนและพลงั

ทางสังคม 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑ 
ดา้นการพฒันาการ
เชื่อมโยงเครอืข่าย
โครงสรา้งพ้ืนฐาน 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี์
๒ 

การพฒันา
ดา้นทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสต
รก์าร
พฒันา
อบต. 

ดงกลาง 

ยุทธศาสตร์
ท่ี ๑ 

การพฒันา
ดา้น

โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๘ 

การพฒันาดา้น
การเมอืงและ
การบรหิาร 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๗ 

การพฒันาดา้น
สาธารณสุข 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๖ 
การพฒันาดา้น
การศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๕ 

การพฒันาดา้น
สงัคมและ

คุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๓ 

การพฒันาดา้น
แหล่งน ้า 

 

ยุทธศาสตรท่ี์ 
๔ 

การพฒันา
ดา้นเศรษฐกจิ 



๕๔ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เป้าประสงค ์

๑.เพือ่ให้
ประชาชนไดร้บั
การพฒันา
เหมาะสมตามวยั 
มคีุณภาพ 
๒.เป็นสงัคมที่
ปลอดภยั 
สภาพแวดลอ้มด ี
มคีวามมัน่คง 
และยัง่ยนื 
 

เป้าประสงค ์
๑.เพื่อใหป้ระชาชน
มคีุณภาพชวีติ
เป็นอยู่ทีด่ ีมอีาชพี
มรีายได ้
 
 

เป้าประสงค ์
๑การจดัการศกึษา
และสนับสนุน
การศกึษาขัน้
พืน้ฐานใหม้อีย่าง
เพยีงพอทัว่ถงึ ได้
มาตรฐานและ
สอดคลอ้งตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
๒ส่งเสรมิ สบืสาน
จารตีประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดงีาม
ใหค้งอยู่คู่กบั
ทอ้งถิน่สบืไป 
 
 

เป้าประสงค ์
๑.เพื่อพฒันา ฟ้ืนฟู
และอนุรกัษ์แหล่ง
ท่องเทีย่วทาง
โบราณสถาน    
ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเทีย่วทาง         
ธรรมชาตติ่าง ๆ 
และแหล่งท่องเทีย่ว
ใหม ่
 

เป้าประสงค ์
๑.เพื่อสรา้งความ
ร่วมมอืของภาครฐั 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน 
 

เป้าประสงค ์
๑.มสีาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
ใหม้อีย่างทัว่ถงึและ
เพยีงพอ 

กลยุทธ์ 
๑สรา้ง พฒันา 
ฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์
แหล่งท่องเทีย่ว
ทางโบราณสถาน 
ศาสนสถาน 
แหล่งท่องเทีย่ว
ทาง  ธรรมชาติ
ต่าง ๆ และแหล่ง
ท่องเทีย่วใหม ่
 

กลยุทธ์ 
๑.  พฒันาเสน้ทาง
คมนาคม และ
วศิวกรรมจราจรทาง
บก ภายในทอ้งถิน่และ
เชื่อมโยงระหว่าง
ทอ้งถิน่ 
๒.  พฒันาปรบัปรุง
และบ ารุงรกัษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการใหม้ี
อย่างทัว่ถงึและ
เพยีงพอ 
 

กลยุทธ์ 
๑ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัชวีติความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
   ๒  สนับสนุนการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิและความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของ  
ประชาชน 
   ๓  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดั
สวสัดกิารสงัคมและพฒันาคุณภาพ
ชวีติเดก็เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  ผู้
พกิาร และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 
๔ส่งเสรมิการออกก าลงักาย แขง่ขนั
กฬีา และนันทนาการ 
   ๕  จดัใหม้ ีและสนับสนุน สุสาน 
และฌาปนสถาน 
 

กลยุทธ์ 
๑ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิน่ 
 ๒  พฒันาการรบัรู ้ขอ้มลู
ขา่วสารของประชาชน 
 ๓  พฒันาประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน 
 ๔  ปรบัปรุง พฒันาและจดั
ใหม้เีครื่องมอื  เครื่องใช ้
และสถานทีป่ฏบิตังิานให้
ทนัสมยัสะดวก      
เอือ้อ านวยตอ่การใหบ้รกิาร
ประชาชน  
 

กลยุทธ์ 
๑การจดัการศกึษาและสนับสนุนการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานใหม้อีย่างเพยีงพอทัว่ถงึ ได้
มาตรฐานและ สอดคลอ้งตามปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
๒ส่งเสรมิ สบืสานจารตีประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดงีามใหค้งอยู่คู่กบัทอ้งถิน่
สบืไป 
๓พฒันา และส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้ศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ทีม่มีาตรฐาน ทัว่ทัง้จงัหวดั 
  ๔  การพฒันาคนใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม 
น าความรู ้เกดิภูมคิุม้กนั 
 

กลยุทธ์ 
๑พฒันา 
สนับสนุน และ
ส่งเสรมิอาชพี 
การสรา้งงาน 
สรา้งรายไดใ้หก้บั
ประชาชน 
๒พฒันาแหล่งน ้า 
และการ
ชลประทาน 
 



๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทัว่ไป 

แผนงานการ
รกัษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษ

า 

แผนงาน
การเกษต

ร 

แผนงาน 
สงัคม

สงเคราะ
ห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแขง็ของ

ชุมชน 

แผนงาน 
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

โครงการแขง่ขนั
กฬีา อบต. ตา้น
ยาเสพตดิ 

โครงการจดั
ประชาคม
หมู่บา้นและ
ประชาคมต าบล  
 

โครงการ
ฝึกอบรม
ทบทวน 
อปพร. 

โครงการก่อสรา้ง
ถนน คอนกรตี
เสรมิเหลก็และสิง่
อ านวย
สาธารณูปโภค 
 

โครงการ
สงเคราะห์
ผูส้งูอายุ  
คนพกิาร และ 
ผูป่้วยเอดส ์
 

โครงการ
กจิกรรม
วนัเดก็
แห่งชาต ิ
 

โครงการ
ขดุสระน ้า
เพื่อ
การเกษตร 

โครงการฝึกอบรม 
พนักงาน , 
 ส.อบต.คณะบรหิาร
อบต. ดงกลาง 
 

ผลผลิต/
โครงการ 



๕๖ 
 

 
๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์(strategic map) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                               
 

-๖๙- 
 
 

แบบ  ยท. ๐๒ 

“ศนูยก์ลางงานบริการสาธารณะ เร่งรดัพฒันาต าบล ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อคณุภาพ
ชีวิตท่ีดี” 

 
วิสยัทศัน์ 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๒ 
การพฒันาดา้น
ทรพัย่ากร

ธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๘ 
การพฒันาดา้น

การเมอืงการบรหิาร
บา้นเมอืงทีด่ ี

ยุทธศาสตรท่ี์ ๕ 
การพฒันาดา้น

สงัคมและคุณภาพ
ชวีติ 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๓ 
การพฒันาดา้น

แหล่งน ้า 
 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๖ 
การพฒันาดา้น
การศกึษาศาสนา 
วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๗ 
การพฒันาดา้น
สาธารณสุข  

ยุทธศาสตรท่ี์ ๔ 
การพฒันาดา้น
เศรษฐกจิ 

ยุทธศาสตรท่ี์ ๑ 
การพฒันาดา้น
โครงสรา้งพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร ์

๑.เพื่อสรา้งความ
ร่วมมอืของภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
 

๑.มี
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการให้
มอีย่างทัว่ถงึและ
เพยีงพอ 

๑.เพื่อให้
ประชาชนไดร้บั
การพฒันา
เหมาะสมตามวยั 
มคีุณภาพ 
๒.เป็นสงัคมที่
ปลอดภยั
สภาพแวดลอ้มด ี
มคีวามมัน่คง 
และยัง่ยนื 
 

๑.เพือ่ให้
ประชาชนมี
คุณภาพชวีติ
เป็นอยู่ทีด่ ีมี
อาชพีมี
รายได ้
 
 

๑การจดัการศกึษา
และสนับสนุน
การศกึษาขัน้
พืน้ฐานใหม้อีย่าง
เพยีงพอทัว่ถงึ ได้
มาตรฐานและ
สอดคลอ้งตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
๒ส่งเสรมิ สบืสาน
จารตีประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดงีาม
ใหค้งอยู่คู่กบั
ทอ้งถ่ินสืบไป 
 
 

๑.เพื่อพฒันา ฟ้ืนฟู
และอนุรกัษ์แหล่ง
ท่องเทีย่วทาง
โบราณสถาน    
ศาสนสถาน แหล่ง
ท่องเทีย่วทาง         
ธรรมชาตติ่าง ๆ 
และแหล่งท่องเท่ียว
ใหม ่
 

เป้าประสงค ์



๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิน่ 
 ๒  พฒันาการรบัรู ้
ขอ้มลูขา่วสารของ
ประชาชน 
 ๓  พฒันาประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิาน 
 ๔  ปรบัปรุง พฒันาและ
จดัใหม้เีครื่องมอื  
เครื่องใช ้และสถานที่
ปฏบิตังิานใหท้นัสมยั  
สะดวก      เอือ้อ านวย
ต่อการใหบ้รกิาร
ประชาชน  
 

๑ส่งเสรมิสุขภาพอนามยัชวีติ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 
   ๒  สนับสนุนการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพตดิและความ
ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ 
ประชาชน 
   ๓  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดั
สวสัดกิารสงัคมและพฒันา
คุณภาพชวีติเดก็  เยาวชน สตร ี
ผูส้งูอายุ 
          ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาส
ทางสงัคม 
๔ส่งเสรมิการออกก าลงักาย 
แขง่ขนักฬีา และนันทนาการ 
   ๕  จดัใหม้ ีและสนับสนุน สุสาน 
และฌาปนสถาน 

 

๑พฒันา 
สนับสนุน และ
ส่งเสรมิอาชพี 
การสรา้งงาน 
สรา้งรายได้
ใหก้บั
ประชาชน 
๒พฒันาแหล่ง
น ้า และการ
ชลประทาน 
 

๑การจดัการศกึษาและสนับสนุน
การศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้อีย่างเพยีงพอ
ทัว่ถงึ ไดม้าตรฐานและ  สอดคลอ้งตาม
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๒ส่งเสรมิ สบืสานจารตีประเพณีและ
วฒันธรรมอนัดงีามใหค้งอยู่คู่กบัทอ้งถิน่
สบืไป 
๓พฒันา และส่งเสรมิใหม้กีารจดัตัง้ศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ทีม่มีาตรฐาน ทัว่ทัง้
จงัหวดั 
  ๔  การพฒันาคนใหม้คีุณธรรม 
จรยิธรรม น าความรู ้เกดิภูมคิุม้กนั 
 

๑สรา้ง พฒันา ฟ้ืนฟู
และอนุรกัษ์แหล่ง
ท่องเทีย่วทาง
โบราณสถาน ศาสน
สถาน แหล่ง
ท่องเทีย่วทาง
ธรรมชาตติ่าง ๆ 
และแหล่งท่องเทีย่ว
ใหม ่
 

๑.  พฒันาเสน้ทาง
คมนาคม และ
วศิวกรรมจราจรทาง
บก ภายในทอ้งถิน่และ
เชื่อมโยงระหว่าง
ทอ้งถิน่ 
๒.  พฒันาปรบัปรุง
และบ ารุงรกัษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการใหม้ี
อยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
 

กลยุทธ ์

แผนงาน 
ศาสนา

วฒันธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแขง็ของ

ชุมชน 

แผนงา
นเคหะ
และ
ชุมชน 

แผนงาน 
สงัคม

สงเคราะห ์

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานการ
รกัษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป 

แผนงาน 



๕๘ 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                      แบบ ยท.๐๓ 
         ๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
 

ตัวช้ีวัด
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/โครงการ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว การ
บริการ การค้า 
และการลงทุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาการ

เช่ือมโยง
เครือข่ายด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

มีสาธารณูปโภค 
และ

สาธารณูปการให้
มีอย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 
 

จำนวน
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น(ร้อยละ 
๕ ต่อปี) 

 

๒ ๔ ๖ ๘ ดำเนินโครงการ
ครบทั้ง ๑๐ 

หมู่บ้าน 

๑.  พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม และวิศวกรรม
จราจรทางบก ภายใน
ท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ระหว่างท้องถิ่น 
๒.  พัฒนา ปรับปรุง
และบำรุงรักษา
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้มีอยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

๑ ก่อสร้างถนน 
๒. ก่อสร้างท่อระบาย
น้ำ 
๓ ปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายนำ้ 
๔ ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
และปรับปรุงซ่อมแซม 
๕ ก่อสร้างสะพานข้าม
ลำห้วย 
๖ ไฟสัญญาณจราจร
และปรับปรุงซ่อมแซม 
๗ โครงการไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
๘ ไฟฟ้าแสงสวา่งรอบ
หมู่บ้าน 
๙ ถังประปาบาดาล 
๑๐ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสง
สว่าง 

กองช่าง กองคลัง 



 
 

 
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประกอบด้วย 

  
                                  ๑. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
                         ๒. บัญชีโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 
                         ๓. รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
                                  ๔. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

59 



๖๐ 
 

 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง 
-กองช่าง 

-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด 

๒. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม -สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-สำนักปลัด 
 
-กองช่าง 

-สำนักปลัด 
 

๓. การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองช่าง -สำนักปลัด 

๔. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-สำนักปลัด 
 
-กองช่าง 

-สำนักปลัด 

๕. การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

--บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการศึกษา 
-สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและสังคม 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

-กองช่าง 
-กองการศึกษา 
-สำนักปลัด 
-งานสวัสดิการ
สังคม 

-สำนักปลัด 

๖. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา  
-แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-กองการศึกษา -สำนักปลัด 

๗. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข -สำนักปลัด -สำนักปลัด 

๘. การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

-บริหารทั่วไป -แผนงานบริหารงานทั่วไป -สำนักปลัด, 
กองคลัง 

-ส่วนคลัง,กองช่าง,
กองสวัสดิการสังคมฯ
,กองการศึกษา 

 -ด้านการดำเนินงานอ่ืน -งบกลาง -สำนักปลัด กองช่าง,กองคลัง,
กองสวัสดิการสังคม,  
กองการศึกษา 



 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
๑.๒ แผนงานสรา้งความ
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 แผนงานสรา้งความ
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 

61 61 



๖๒ 
 

 
 

                                                                                                 แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                            
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ำ 
๓.๑ แผนงาน
เคหะและชุมชน  

 
 
 

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 แผนงานสรา้ง
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 



๖๓ 
 

 
 

                                                            แบบ ผ.๐๑ 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี ๒๕๖๘ ปี ๒๕๖๙ ปี ๒๕๗๐ รวม ๕ ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
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 แผนงานสรา้ง
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 



๖๔ 
 

 
                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.๐๑ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
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 



๖๕ 
 

 
     แบบ ผ.๐๒ 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

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

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จำนวน
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 



๖๖ 
 

 
แบบ ผ. ๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

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

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

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

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละจำนวน
ถนนมากขึ้นมี
ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้
เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 



๖๗ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒ ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างบ้าน
ดงกลาง หมู่ที่ ๑ ถึง
เขตตำบลศรโีคตร 

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.) 

ร้อยละจำนวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
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.) 

ร้อยละจำนวน
ถนนข้ึนมีความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสญัจร 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่าง  
หมู่ที่ ๒ –หมู่ที่ ๔ 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม
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.) 

ร้อยละจำนวน
ถนน
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในการใช้
เส้นทางสญัจร 

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.) 

ร้อยละจำนวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ ก่อสร้างถนนแอส
ฟัส บ้านกุดแคน 
หมู่ที่ 2 ต.ดง
กลาง 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 

-จากบ้านนางหนูเจีนม  
จำปาศรี ถึงหน้าท่ีทำการ 
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.) 

ร้อยละจำนวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความสะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๗ โครงการขยาย
เขตถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

-ขยายเขตถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านในตำบลดง
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

สะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

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

เพื่อให้การ
สัญจรไปมา
สะดวก และ
ปลอดภัย  

-ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในตำบลดงกลาง 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

สะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
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

ตำบลเพิม่ขึ้น 

ประชาชนสัญจร
ไปมาปลอดภยั 

กองช่าง 



๖๙ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง แอส
ฟัสต์บ้านหัวงัว  
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ที่สัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

บ้านหัวงัว หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔
เมตร  ยาว ๓๐๐ เมตรหนา ๐.๔ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๖๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจำนวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในบ้าน
เก่าน้อย หมู่ที่ ๘ 
ต.ดงกลาง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

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

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจำนวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๒ ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในบ้าน
หนองอึกุ้ม หมู่ที่ 
๙ ต.ดงกลาง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

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

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจำนวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายใน
บ้านดงกลาง  
หมู่ ๑ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร 

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

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบ ต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละจำนวนถนน
เพิ่มขึ้นมีความ

สะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น 

ประชาชนท่ีใช้
เส้นทางสญัจร
ไปมามคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

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

 
 
 
 

          



๗๐ 
 

                                                                       แบบ ผ.๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
                 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
                 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                     ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
                       ๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
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
แรงต่ำ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตขอโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ ถึง ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนท่ี
ประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรมที่
ยังไม่มไีฟฟ้า
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 

ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่ยัง
ไม่มไีฟฟ้าใช้ได้มี
ไฟฟ้าใช้และ
เพิ่มเตมิพัฒนา
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง
ร่วมกับ 

การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค 

รวม ๑๕ โครงการ - - ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

                                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ ๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖– ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
       ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             ๒.๑ แผนงานสร้างความแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนรอบท่ี
สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก และป้องกัน
การบุกรุกพื้นท่ี
สาธารณะประโยชน์ 

ก่อสร้างถนนรอบท่ีสาธารณะ 
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
ตำบลไม่บุกรุกที่
สาธารณะ 
ประโยชน ์

ประชาชนในชุมชน
จะได้ทราบอาณา
เขตของที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
ตำบล 

กองช่าง 

๒. ขุดคลองรอบที่
สาธารณะประโยชน์ 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

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
ตำบลไม่บุกรุกที่
สาธารณ 
ประโยชน ์

ประชาชนในชุมชน
จะได้ทราบอาณา
เขตของที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
ตำบล 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๓. จัดทำป้าย
ประชาสมัพันธ์ห้าม
บุกรุกท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อไม่ให้ประชาชน
บุกรุกท่ีสาธารณะ
ประโยชน ์

ป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามบุก
รุกที่สาธารณะประโยชน์
ภายในตำบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
ในชุมชนจะได้
ทราบอาณาเขต
ของที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพ้ืนท่ี
ตำบลดงกลาง 

ประชาชนใน
ตำบลไม่บุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

กองช่าง 

๔. ก่อสร้างสวนสุขภาพ
ประจำตำบลที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบลดงกลางได้
มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมสีถานท่ี
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างสวนสุขภาพประจำ
ตำบลในที่สาธารณะ
ประโยชน์ (ตามแบบ อบต.
ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมีสถานท่ี
พักผ่อนในตำบล 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลดงกลางไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจและมี
สถานท่ีออกกำลัง
กาย 

กองช่าง 

๕. ก่อสร้างลานกีฬา
ออกกำลังกาย คสล.  
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ตำบล 
ดงกลางมีสถานท่ีใน
การออกกำลังกาย 

ก่อสร้างลานกีฬาออกกำลัง
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.) 

ร้อยละมีสถานท่ี
ออกกำลังการใน
ตำบลเพิม่ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดง
กลางไดม้ีสถานท่ี
ออกกำลังกาย
ประจำตำบล 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๖. โครงการซ่อมแซม

ร่องระบายน้ำ
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

เพื่อไม่ให้เกิดนำ้ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมร่องระบายน้ำบ้าน
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 น้ำไม่
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
มลภาวะที่ด ี

กองช่าง 

๗ โครงการก่อสร้างหอ
ถังประปาบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำเพื่ออุปโภค/
บริโภคอยา่ง
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
ประชาชนมีน้ำ
เพื่ออุปโภค/
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

มีน้ำอุปโภค/
บริโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๘ ส่งเสริมการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
ได้ใช้เชื้อเพลิง
ชีวภาพ 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
เกี่ยวกับพลังงานชีวภาพใน
เขตตำบลดงกลาง 

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
และประหยดั
รายจ่ายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลดั 

๙ รณรงค์การให้
ความสำคญัของป่า 

เพื่อเพ่ิมความรู้และ
ให้ประชาชนไดรู้้จัก
ประโยชน์ของป่าไม ้

จัดทำโครงการรณรงค์ให้
ความสำคญัของป่าไม้
ภายในเขตตำบลดงกลาง 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 ๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนใน
ตำบลอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
ความรู้และ
ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากป่าไม ้

สำนักปลดั 

   

 

 

        



๗๕ 
 

                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ ๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๙) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
        ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                      ๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๑๐ เสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี
พลังงานทดแทน
ในชุมชน 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวเสรมิสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพ
ในชุมชน 

จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ 
ส่งการใช้เตาหุงตม้
ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่
ตำบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละประชาชน
ในตำบลสร้าง
พลังงานทดแทน
ได ้

ประชาชนในชุมชน
มีการใช้เตา
ประสิทธิภาพสูงงด
การตัดไม้ทำลาย
ป่า 

พลังงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

สำนักปลดั 

๑๑ จัดหาถังขยะให้
ครบทุกครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการกำจัด
ขยะและปริมาณขยะ
ในท้องถิ่น 

จัดหาถังขยะให้ครบทุก
ครัวเรือนในเขตพื้นท่ี
บริการ อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐
๐ 

(งบ อบต.) 

ร้อยละคนในตำบล
ช่วยรักษาความ
สะอาด 

พื้นที่ตำบลดงกลาง
ไม่มีขยะ 

สำนักปลดั 

 



๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๒ สำรวจรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ 

สำรวจรังวัดที่สาธารณะ 
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
ตำบลไม่บุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ 

มีพื่นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ใช้
ร่วมกัน 

สำนักปลดั 

๑๓ รณรงค์
ประชาสมัพันธ์การ
เข้าร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน ์
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละประชาชนใน
ตำบลร่วมทำ
กิจกรรม 

ประชาชนมีความ
รักใค่รสามัคคีกัน 

สำนักปลดั 

๑๔. รณรงค์การทำปุ๋ย
หมักใช้ในครัวเรือน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ตำบลผลติปุ๋ยหมัก
ใช้เองได้ 

รณรงค์การทำปุ๋ยหมักใช้
ในครัวเรือนจากเศษ
ใบไม้ในแต่ละครัวเรือน
ภายในเขตพื้นท่ีตำบลดง
กลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของ
ประชาชนไม่ใช้
ปุ๋ยเคม ี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดง
กลางสามารถผลิต
ปุ๋ยหมักใช้ได้เอง
ในแต่ละครัวเรือน 

สำนักปลดั 

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
ทำการเกษตร 

สำนักปลดั 



๗๗ 
 

 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ ฝึกอบรมการใช้
วัสดุธรรมชาติ
แทนการใช้
สารเคมีในการ
กำจัดศัตรูพืช 

เพื่อเพ่ิมความรู้
ในการใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทน
สารเคมีในการ
กำจัดศัตรูพืช 

ฝึกอบรมการใช้วัสดุธรรมชาติแทน
การใช้สารเคมีในการกำจดัศัตรูพืช 
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
การปราบศตัรูพืช 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง
สามารถใช้วัสดุ
ธรรมชาติแทน
สารเคม ี

สำนักปลดั 

๑๗ ฝึกอบรมการใช้
สารเคมีในการ
ปราบศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 

เพื่อเพ่ิม ความรู้
ในการใช้
สารเคมีในการ
กำจัดศัตรูพืชที่
ถูกต้อง 

ฝึกอบรมการใช้สารเคมีในการปราบ
ศัตรูพืชที่ถูกต้องตามโครงการ อบต.
ดงกลาง โดยการเชิญวิทยากรจาก
สำนักงานเกษตรในจังหวดัร้อยเอด็
ฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู ้

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
สารเคม ี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง
ได้รับความรูในการ
ใช้สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชที่ถูกต้อง 

สำนักปลดั 

๑๘. ส่งเสริมการปลูก
ผักปลอด
สารเคม ี

เพื่อลดปัญหา
สารเคมีตกคา้ง 

ฝึกอบรมการปลูกผักปลอดสารเคมี
ตามโครงการ อบต.ดงกลาง โดย
การเชิญวิทยากรจากสำนักงาน
เกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรม
และบรรยายใหค้วามรู ้

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
ในตำบลปลูกพืช
ปลอดสารพิษ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง
สามารถปลูกผัก
ปลอดสารเคมีเพื่อ
ลดปัญหาสารเคมี
ตกค้าง 

สำนักปลดั 

๑๙ ส่งเสริมการปลูก
ข้าวเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อลดปัญหา
การลงทุนและ
ข้าวปลอก
สารเคม ี

ฝึกอบรมการปลูกข้าวปลอดสารเคมี
ตามโครงการ อบต.ดงกลาง โดย
การเชิญวิทยากรจากสำนักงาน
เกษตรในจังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรม
และบรรยายใหค้วามรู ้

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของ
ประชาชนปลูก
ข้าวปลอดสารพิษ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง
สามารถปลูกข้าว
ปลอดสารเคม ี

สำนักปลดั 



๗๘ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๐. โครงการก่อสร้าง
โดมบ้านนางงาม  
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีในการจัด
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.) 

ร้อยละมีสถานท่ีใช้
จัดกิจกรรมใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมสีถานท่ี
จัดกิจกรรม 

กองช่าง 

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



๗๙ 
 

                                                                                                                                                                                                                  แบบ   ผ..๐๒ 
                                                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑   การพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ  
             ๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชนชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๑. ก่อสร้างประปา
บาดาลขนาดใหญ่
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ
และทั่วถึง 

ก่อสร้างประปา
บาดาล 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
มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

กองช่าง 

๒. ก่อสร้างประปาใหญ่
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
บ้านเก่าน้อยหมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
และขยายเขตประปา 

๓๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละของประชาชน
มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

๓. ซ่อมแซมระบบ
ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ
และทั่วถึง 

ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้านและจัดหาวสัดุ
อื่น 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
มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

กองช่าง 

 

 

 

 



๘๐ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๔ ขุดเจาะบ่อบาดาล 

หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 
เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
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
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างฝายน้ำล้น  
ภายในตำบลดง
กลาง หมู่ที่ ๑ ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อมีทำนบกักเก็บ
น้ำใช้สำหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 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
มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้ง
ปี 

กองช่าง 

๖. วางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อป้องกันน้ำท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 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
มีสุขภาพอนามยั
ที่ด ี

ประชาชนในเขต
พื้นชุมชนไม่เกิด
น้ำท่วม 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างสะพาน 
คสล.ข้ามห้วย  
หมู่ที่ ๖, ๗ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สำหรับสัญจรไปมา
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
ผลผลติทาง
การเกษตรได ้

ประชาชนมีความ
สะดวกสบายใน
การเก็บผลผลิต
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงา

น
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 

๘ ขุดลอกหนองน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกหนองน้ำ
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.) 

ร้อยละมีน้ำใช้
ในการเกษตร
อย่าง 
เพียงพอ 

ราษฎรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

๙. วางท่อเมนประปา
ขยายเขตประปารอบ
หมู่บ้าน 
บ้านกุดแคน  
หมู่ที่ ๒ 

ราษฎรในหมู่บ้าน
มีน้ำเพื่อบริโภค,
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.) 

ร้อยละมีน้ำใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรในหมู่บ้าน
มีน้ำเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

๑๐. ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ ๑ ถึง
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑-๑๐ (ตาม
แบบ อบต.ดงกลาง) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมีน้ำใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

๑๑. ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะประโยชน์
หมู่ที่ ๑-๑๐ (ตาม
แบบ อบต.ดงกลาง) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมีน้ำใช้
ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ำใช้ใน
การเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒ โครงการขุดลอก
หนองนิล บ้านดง
ยาง หมู่ที่ ๓  
ต.ดงกลกาง 

ราษฎรไดม้ีน้ำเพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียง 

ขุดลอกหนองนิล หมู่ที๓่ 
เนื้อท่ี 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
มีน้ำเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓ โครงกาขุดสระน้ำ
หนองพลับพลา 
บ้านดงกลาง  
หมู่ที่ ๑ 

ราษฎรไดม้ีน้ำเพื่อ
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
มีน้ำเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรไดม้ีน้ำ
เพื่อใช้
ประโยชน์
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๑๔ โครงการผลติ
น้ำประปา
พลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้าน
หัวนาคำ หมู่ที่ ๔ 

ราษฎรไดม้ีน้ำเพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง
พอเพียง 

ผลิตนำ้ประปาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แผงโซล้าเซล
ขนาดพลัง ๓๐๐ วัตต์ หม้อ
แปลงไฟฟ้า ๒,๒๐๐ วัตต ์

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีน้ำเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรไดม้ีน้ำ
เพื่อใช้
ประโยชน์
อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

๑๕ ขุดลอกคลอง
หนองฮีบ้านหัวนา
คำ หมู่ที่ ๑๐ 

มีน้ำใช้เพื่อทำ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

บ้านหัวนาคำขนาดกว้าง 
๑๕ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ลึก 
๓.๕๐ ม.จากท่ีนานางหนู   
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
มีน้ำเพื่อใช้ในการ
อุปโภค/บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ำเพื่อ
อุปโภค-
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

 



๘๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงา

น
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖ ก่อสร้างประปา
บาดาลขนาดใหญ่
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาบาดาล หมู่
ที่ ๑ 

(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.) 

๓๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๑๗ ปรับปรุงระบบประปา
และขยายเขตประปา 
หมู่ที่ ๑ -๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
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.) 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๑๘ ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน
และจัดหาวัสดุอื่น 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.) 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

๑๙ ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่
ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
สำหรับใช้อุปโภค 
บริโภคอยา่ง
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.) 

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนในเขต
พื้นที่มีน้ำอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 

๒๐ ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
ภายในตำบลดงกลาง 
หมู่ที่ ๑ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อมีทำนบกัก
เก็บน้ำใช้สำหรับ
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ำล้น 
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
ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๒๑ วางท่อระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อป้องกันน้ำ
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 
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
ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีมีน้ำ
อุปโภคบรโิภค
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามห้วย หมู่ท่ี ๖, ๗ 

เพื่อให้ราษฎรใช้
สำหรับสัญจรไป
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
ผลผลติทาง
การเกษตรได ้

ประชาชนมี
ความ
สะดวกสบาย
ในการเก็บ
ผลผลติทาง
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 
๒๓ ขุดลอกหนองน้ำ

สาธารณะ หมู่ที่ 
๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกหนองน้ำ
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.) 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร
อย่างพียงพอ 

ราษฎรมีน้ำใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๒๔ วางท่อเมน
ประปารอบ
หมู่บ้านบ้านดง
กลาง หมู่ที่ ๑ 

ราษฎรในหมู่บ้านมี
น้ำเพื่อบริโภค,
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.) 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร
อย่างพียงพอ 

ราษฎรใน
หมู่บ้านมีน้ำ
เพื่อบริโภค,
อุปโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

๒๕ ขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะ หมู่ที่ 
๑-๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ ๑-๑๐ 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ำใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

๒๖ ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่
ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ำ
ใช้ในการเกษตรมี
ปริมาณที่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ขุดลอกสระน้ำสาธารณะ
ประโยชน์หมู่ที่ ๑-๑๐ 
(ตามแบบ อบต.ดง
กลาง) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีน้ำใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ราษฎรมีน้ำใช้
ในการเกษตร
มีปริมาณที่
เพียงพอกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



๘๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๗ วางท่อเมนประปา
รอบหมู่บ้านบ้าน
นางงาม หมู่ที่ ๕ 

ราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำเพื่อ
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.) 

มีน้ำใช้อย่าง
เพียงพอ 

ราษฎรในหมู่บ้าน
มีน้ำเพื่อบริโภค,
อุปโภคเพียงพอ 

กองช่าง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

 
แบบ ผ.๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ และสินค้าทางการเกษตรแบบครบวง 
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
               ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
                 ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
กลุ่มอาชีพและจดั
ฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุม่
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
สำหรับกลุ่ม
อาชีพใน
ตำบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมรีายได้เสรมิ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒ จัดตั้งกองทุนกู้ยืม
ให้กับกลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ ๑- หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนได้
รวมกลุม่กันดำเนิน
กิจกรรมสร้างเสรมิ
รายได้และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม 

จัดตั้งส่วนทุนกู้ยืมให้กับกลุ่ม
อาชีพในการดำเนินกิจกรรม
สร้างเสริมรายได้และพัฒนา
รายได้และพัฒนาผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่มตามโครงการของแต่ละ
หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มี
งบประมาณ
สำหรับกลุ่ม
อาชีพใน
ตำบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมรีายได้เสรมิ
นอกจากทำ
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

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 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มเลีย้งปลาในบ่อ
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
สำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมรีายได้เสรมิ
นอกจากทำเกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
อาชีพมีรายได้ใน
กลุ่มส่งผลให้มคีวาม
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

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
สำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมรีายได้เสรมิ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๕. ส่งเสริมการปลูก
ยางพารา หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อสร้างรายได้ที่
มั่นคงให้กับ
เกษตรกร 

จัดทำโครงการส่งเสรมิการ
ปลูกยางพาราในเขตตำบลดง
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
สำหรับใช้ในการบริหาร
จัดการและมรีายได้เสรมิ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

 
๖. สนับสนุนการเลี้ยง

กบ หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่
อาชีพมีรายได้ในกลุ่ม
ส่งผลใหม้ีความเป็นอยู่
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
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหาร 

กอง
สวัสดิการ 

๗. ควบคุมโรคพยาธิ
ในโค-กระบือของ
เกษตรกรในตำบล 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการควบคุม
โรคพยาธิในโคกระบือ
ที่ถูกหลักวิชาการ
สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๕๐ 
คน ในเขตพื้นท่ี อบต.ดงกลางโดย
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
สนับสนุนงบประมาณ 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

โค-กระบือ
ไม่มโีรค
พยาธ ิ

เกษตรกรมีความรู้ใน
การควบคุมโรคพยาธิ
ในโคกระบือท่ีถูกหลัก
วิชาการสามารถลด
ต้นทุนและเพิม่รายได ้

สำนักปลดั 
อบต. 

ดงกลาง
ร่วมกับ 

สำนักงาน 
ปศุสัตว์
ร้อยเอ็ด 

๘. สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เพื่อให้ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่ม 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดัฯ  

๙. สนับสนุน
ครอบครัวตัวอยา่ง
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน
ครอบครัวตัวอยา่งด้าน
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
เป็นอยู ่
ที่ด ี

ประชาชนในเขต
ชุมชนจะได้มี
ครอบครัวตัวอยา่ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลใหม้ีความเป็นอยู่
ที่ด ี

สำนักปลดั 
และพัฒนา

ชุมชน
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงหมู่ท่ี ๑  
ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
และเป็นการสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชนใน
ชุมชน 

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.) 

ร้อยละสรา้ง
รายได้ลด
รายจ่ายให้
ประชาชน 

ประชาชนยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เป็นการสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชน 

สำนักปลดั 
และพัฒนา

ชุมชน
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

๑๑. สนับสนุน
งบประมาณการ
ดำเนินงานกลุ่ม 
OTOP หมู่ที่ ๑-

๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ี

รายได้เสริมและ
สร้างกลุม่อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณการ
ดำเนินงานกลุ่ม OTOP  กลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรท่อผ้าและ
แปรรูปผ้า,กลุม่ผลิตภัณฑ์

จอบซิ่ง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
สามารถ

พึ่งตนเองได ้

ประชาชนไดม้ีรายได้
หมุนเวียนในการ

ดำเนินงานพ่ึงตนเองได ้

สำนักปลดั 
พัฒนา
ชุมชน 

๑๒. โครงการจดัตั้ง
ธนาคารข้าว หมู่ที่ 
๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกรใน
เขตตำบลดงกลาง 

จัดทำโครงการจัดตั้งธนาคาร
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 

สำนักปลดั 

๑๓. สนับสนุนกลุ่ม
จอบ/เสยีม หมู่ที่ 
๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มจอบ/เมียบมี
การสร้างรายไดใน
กลุ่มส่งเสรมิให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
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.) 

มีรายได้เสรมิ กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมรีายได้เสรมิ 

สำนักปลดั  

 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔. สนับสนุนกลุ่มจักสาน 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้กลุม่จัก
สานมีการสร้างรายได
ในกลุ่มส่งเสริมใหม้ี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุม่จกั
สานในการบรหิารจดัการของกลุม่
สำหรับจักสานสำหรบัจำหน่ายใน
ท้องถิ่น 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
รายได้เสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมรีายได้เสรมิ 

สำนักปลดั  

๑๕. ฝึกอบรมการเพาะ
เห็ดหมู่ที่ ๑ ถึง ๑๐ 

เพื่อเพ่ือเพิ่มความรู้
ให้กับประชาชนใน
การเพาะเห็ดนางฟ้าที่
ถูกหลักวิชาการที่
สามารถลดต้นทุนและ
เพิ่มรายได ้

จัดโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐  จำนวน 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
เพิ่มรายได ้

อบต.ดง
กลาง สนง.

เกษตร
อำเภอจตรุ

พักตร
พิมาน  

๑๖. ฝึกอบรมการตัดเย็บ
เสื้อผ้าหมู่ที่ ๑ ถึง   
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อเพ่ือเพิ่มความรู้
ให้กับประชาชนใน
การฝึกอบรมตัดเย็บ
เสื้อผ้าที่ถูกหลัก
วิชาการที่สามารถลด
ต้นทุนและเพิม่รายได ้

จัดฝึกอบรมโครงการตดัเย็บเสื้อผา้ 
ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ จำนวน ๕๐ คน โดยศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัด 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มรายไดล้ด
รายจ่าย 

ประชาชนมีความรู้ใน
การเย็บผ้าสามารถ
สร้างรายได้ให้
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๗. ฝึกอบรมการซ่อม
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก
และจักรยานยนต ์

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
ประชาชนส่งผลต่อ
การเพิ่มรายได ้

จัดฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์
ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน 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
สามารถสรา้ง
รายได้ให้แก่
ครอบครัวเพื่อ
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

กองสวัสดิการ
สังคมฯ  
อบต.ดงกลาง 
ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

๑๘. อบรมคณะกรรมการ
พัฒนาสตรรีะดับ
ตำบล 

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีและ
สามารถนำความรู้ที่
ได้มาปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดโครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการพัฒนาสตรรีะดับ
ตำบล หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐  
จำนวน 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
นำความรู้มา
ปฏิบัติงานได ้

เพิ่มความรู้ให้แก่
กรรมการพัฒนา
สตรีและสามารถ
นำความรู้ที่ได้มา
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อบต.ดงกลาง 
พัฒนาชุมชน
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน  

๑๙. อบรมคณะกรรมการ
ส่วนทุนหมู่บ้านดา้น
การทำบัญช ี

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
คณะกรรมการส่วน
ทุนหมู่บ้านด้านการ
จัดทำบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบรมคณะกรรมการส่วนทุน
หมู่บ้านด้านการทำบัญชี หมู่ที่ ๑ 
ถึงหมู่ที่ ๑๐ จำนวน 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
จัดทำบัญชีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.ดงกลาง 
พัฒนาชุมชน
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

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



๙๓ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑. ฝึกอบรมการใช้
ปุ๋ยอย่างถูกวิธี 

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
เกษตรกรในการ
ฝึกอบรมการใช้ปุ๋ย
อย่างถูกวิธีที่ถูกหลัก
วิชาการ 

จัดโครงการฝึกอบรมการใช้ปุ๋ยอยา่ง
ถูกวิธี หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ จำนวน 
๑๐๐ คน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ
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
การใช้ปุ๋ยเคม ี

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการใช้ปุ๋ย
ที่ถูกหลักวิชาการซึ่ง
สามารถลดต้นทุน
และเพิ่มรายได ้

สำนักปลดัฯ 
 สนง.เกษตร
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน  

๒. จัดซื้อยาปราบ
ศัตรูพืชให้กับ
เกษตรกร 

เพื่อป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชการเกษตร
และเพิ่มรายได ้

จัดซื้อยาปราบศัตรูพืชตามโครงการ
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 

ป้องกันกำจัด
ศัตรูพืชการเกษตร
และเพิ่มรายได ้

สำนักปลดั 

๓. จัดหาวัสดุ/
ครุภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

เพื่อมีวัสดุครุภณัฑ์
ทางการการเกษตรที่
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุครภุัณฑ์ทางการเกษตร 
(ตามโครงการ อบต. 
ดงกลาง) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีวัสดุครุภณัฑ์
ทาง
การเกษตรใช้ 

ประชาชนในชุมชน
ได้มีวสัดุครุภณัฑ์
ทางการเกษตรใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
                                                                                        



๙๔ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๔. จัดซื้อลูกปลาดุก  

บิ๊กอุยแจกครัวเรือน
ยากจน 

เพื่อเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
และช่วยลดปัญหา
ความยากจนใน
ครัวเรือน 

จัดซื้อลูกปลาดุกบิ้กอุยแจก
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
พื้นที่และช่วยลดปญัหา
ความยากจนของ
ประชาชนในชุมชน 

สำนักปลดั 

๕. ส่งเสริมการทำ
เกษตรทฤษฏีใหม ่

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ชุมชนรู้จักการทำ
เกษตรทฤษฏีใหม่
และการเพิ่ม
รายได ้

จัดทำโครงการส่งเสรมิการทำ
เกษตรทฤษฏีใหม่ให้ประชาชน 
หมู่ที่ ๑-หมู่ที่ ๑๐ จำนวน 
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
การทำเกษตรทฤษฏีใหม่
ซึ่งเกิดผลเพิ่มรายได้แก้
ประชาชนในชุมชน 

สำนักปลดั
ร่วมกับ 

 สนง.เกษตร
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

๖. โครงการส่งเสริม
ผลิตภณัฑ์ข้าวหอม
มะลิ ๑๐๕ 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวท่ีมี
คุณภาพถูกหลัก
วิชาการเกษตรลด
ต้นทุนและเพิม่
รายได ้

ฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 
๑๐๐ คน ในเขตพื้นท่ี อบต.
ดงกลาง โดยสำนักงานเกษตร
อำเภอเป็นผูร้ับผิดชอบการจดั
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
ผลผลติ 

เกษตรกรไดม้ีความรู้ใน
การเพาะปลูกข้าวท่ีมี
คุณภาพถูกหลักวิชาการ
เกษตรลดต้นทุนและเพิม่
รายได ้

สำนักปลดั
ร่วมกับ 

 สนง.เกษตร
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๗. โครงการฝึกอบรม

การผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ชีวภาพ 

เพื่อให้เกษตรกรไดผ้ลติ
และใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ีถูกหลัก
วิชาการเกษตร ลดต้นทุน
และเพิ่มรายได ้

ฝึกอบรมเกษตรกร 
จำนวน ๑๐๐ คน ในเขต
พื้นที่ อบต.ดงกลาง โดย
สำนักงานเกษตรอำเภอ
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 

เกษตรกรไดผ้ลติและ
ใช้ปุ๋ยชีวภาพท่ีถูกหลัก
วิชาการเกษตร ลด
ต้นทุนและเพิม่รายได ้

สำนักปลดั 
สนง.เกษตร
อำเภอฯ 

๘. โครงการหน้าบ้าน
น่ามอง หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อปรับ 
ปุรงสภาพแวดล้อมให้มี
ความสวยงาม 

จัดทำโครงการหน้าบ้าน
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
สร้างสรรคเ์พื่อปรับปุ
รงสภาพแวดล้อมให้มี
ความสวยงามสำนัก
ปลัดฯ 

สำนักปลดั 

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
ส่งผลให้คา่ใช้จ่าย
ลดลง 

สำนักปลดัฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๑๐. โครงการจดัซื้อ

เมลด็พันธ์ข้าว หมู่
ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้เกษตรกรได้
เพาะปลูกข้าวท่ีมี
คุณภาพและถูกหลัก
วิชาการเกษตรลดต้นทุน
และเพิ่มรายได ้

จัดทำโครงการจัดซื้อ
เมลด็พันธ์ข้าว  
(ตามโครงการของ อบต.
ดงกลาง) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละมีเมล็ด
พันธุ์ข้าวท่ีดี 

เกษตรกรไดเ้พาะปลูก
ข้าวที่มีคุณภาพ 

อบต. 
ดงกลาง 

๑๑. โครงการส่งเสริม
การปลูกข้าว
อินทรีย์ 

เกษตรกรปลูกข้าว
ปลอดสารพิษไว้
รับประทานและ
จำหน่ายราคาสูง 

ส่งเสริมการปลูกข้าว
อินทรีย์ภายในตำบล 
ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

เพิ่มรายได้ใหไ้ด้
ข้าวปลอด
สารพิษของ
ประชาชนใน
ตำบล 

เกษตรกรไดผ้ลผลติ
ปลอดสารพิษและเพิ่ม
คุณภาพการผลิตข้าว 

สำนักปลดั
อบต. 
ดงกลาง 

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



๙๗ 
 

  แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
           ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
           ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔การพัฒนาการวางแผน การลงทุนพณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 
               ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
                ๕.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. อาหาร
กลางวัน 
(ศพด.อบต.) 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรยีน
ในเขตบริการได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทำอาหารกลางวัน
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
อาหารครบท้ัง ๕ 
หมู่ ทุกหมู่บ้าน  

 เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กอง
การศึกษา 

๒. อาหารเสริม 
(นม) 
(ศพด. อบต.) 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรยีน
ในเขตบริการ อบต.ดง
กลางไดม้ีสุขภาพท่ี
สมบูรณ์แข็งแรงทุกคน 

 สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดทำอาหารเสริม 
(นม) ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตบริการ อบต.ดง
กลาง 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

๑๘๙,๗๐๔ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเด็กได้ดืม่
นมทุกหมู่บ้าน 

 เด็กก่อนวัยเรียน
ได้มี สุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กอง
การศึกษา 

๓. อาหาร
กลางวัน
(โรงเรียน) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนใน
เขตบริการได้
รับประทานอาหารครบ
ทั้ง ๕ หมู่ 

สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับอาหารกลางวันเด็ก
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
อาหารครบท้ัง ๕ 
หมู ่

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

 
 
  
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔ อาหารเสริม 
(นมโรงเรยีน) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ในเขตบริการไดม้ ี
สุขภาพท่ีด ี

สนับสนุนงบประมาณสำหรับ
จัดซื้ออาหารเสริม(นม
โรงเรียน)ใหเ้ด็กนักเรียนใน
เขต อบต.ดงกลาง 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

๗๘๙,๔๗๕ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละเด็ก
นักเรียนได้
ดื่มนมทุก

คน 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพอนามัยที่
ดี 

กอง
การศึกษา 

๕. จัดซื้อเครื่องเด็กเล่น
ทั้งในร่มและกลางแจ้ง 

เพื่อให้เด็กได้มี
เครื่องเล่นสำหรับ
พัฒนาทักษะ 

จัดซื้อเครื่องเด็กเล่นท้ังในร่ม
และกลางแจ้งของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตบริการของ 
อบต.ดงกลาง 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) - 

 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีสถานท่ี
ออกกำลัง
กาย 

เด็กก่อนวัยเรยีน
ได้มีอุปกรณ์
เครื่องเล่น
สำหรับใช้ในการ
ฝึกทักษะ 

กอง
การศึกษา 

๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด. อบต.ดงกลาง  
 

เพื่อให้เด็กก่อนวัย
เรียนได้มสีถานท่ี
สำหรับศึกษาที่
มั่นคงและได้
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

ดี 

มีสถานท่ี ท่ีดี
สำหรับเด็กก่อน
วัยเรียน 

กอง
การศึกษา 

๗ สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จัดกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
กิจกรรมอื่น ๆ 

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก
ของเด็กก่อนวัย
เรียนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
อบต. 
ดงกลาง 

สนับสนุนงบประมาณสำหรับ
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
ขนบธรรมเ
นียม
ประเพณี
ไทย 

เด็กก่อนวัยเรยีน
มีจิตสำนึกท่ีดีใน
การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ 

กอง
การศึกษา 

 

 

 



๙๙ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๘ ก่อสร้างศาลาพัก

สำหรับผู้ปกครองมา
รับ-ส่งเด็ก 

เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับผู้ปกครองที่มา
รอรับ- ส่งเด็กมีที่
พักผ่อน 

ก่อสร้างศาลาพักสำหรับ
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.) 

มีสถานท่ีรอ
รับ-ส่งเด็ก 

ผู้ปกครองที่มารอรับ- 
ส่งเด็กได้มสีถานท่ี
สำหรับพักผ่อนและ
เป็นระเบียบ 

กอง
การศึกษา 

รวม ๔๐ โครงการ - - ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

                  แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา    

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
               ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕การรักษาความมั่นคงภายใน และการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๓การจัดระเบียบชุมชนและสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวติ 
                  ๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. โครงการหมู่บ้าน
มีขาว 

เพื่อรณรงค์ไม่ให้
ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ยาเสพตดิ 

จัดทำโครงการหมู่บ้านมีขาว 
ตามโครงการของ อบต. 
จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละยาเสพ
ติดในพื้นที่
ตำบลลดลง 

 ร้อยละประชาชนใน
ชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพ
ติด 

สำนักปลดั 

๒ โครงการ
ฝึกอบรม
เยาวชนต้นแบบ
ตำบลดงกลาง 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ ที่
เป็นปัญหาของสังคมให้
ลดน้อยลง รู้จักเคารพ
กติกาเคารพสิทธิของ
ผู้อื่นและมีระเบียบวินัย 

จัดฝึกอบรมเยาวชนต้นแบบ
ตำบลดงกลาง จำนวน 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
ความอยู่ดีกินด ี

ปัญหาอาชญากรรม 
ต่าง ๆที่เกี่ยวกับเด็กและ
เยาวชนท้ังที่ได้กระทำ
หรือถูกกระทำลด
น้อยลงและหมดสิ้นไป 

อบต. 
ดงกลาง 
สภ.จตุรฯ 

๓. อบรมผู้นำชุมชน
ในการป้องกัน

ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนใน
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
ชุมชนในตำบล 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. อบรมผู้นำชุมชน
ในการป้องกัน

ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จัดฝึกอบรมผู้นำชุมชนใน
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
ปัญหายาเสพตดิ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชนในตำบล 

สำนักปลดั 

๔. ฝึกอบรมเยาวชน
ในสถานศึกษา

ป้องกันปัญหายา
เสพติด 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

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
ปัญหายาเสพตดิ 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชนในตำบล 

สำนักปลดั 

๕. ประชาสมัพันธ์
รณรงค์ป้องกันยา

เสพติด 

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนได้
ตระหนักถึง

ความสำคญัในการ
ประชาสมัพันธ์

รณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

รณรงค์ผ่านสื่อต่าง ๆ ใน
พื้นที่เขตบริการ อบต.ดง
กลาง เช่น ป้าย แผ่นพับ 

เมียงตามสาย จดั
กิจกรรมรวมพลัง

ประชาชนต่อต้านยาเสพ
ติด ๑ ครั้ง/ปี ประชาชน

ในเขตพื้นท่ี อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐℅ ผู้ตดิยา
เสพติดลดลง 

ประชาชนได้
ตระหนักถึง

ความสำคญัใน
การ

ประชาสมัพันธ์
รณรงค์ป้องกัน

ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๖. จัดฝึกอบรมให้ความรู้

ปลูกฝัง ศึกษาดูงาน
กลุ่มเยาวชนให้เกิด
ความตระหนัก 

เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนไม่ให้เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

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.) 

ร้อยละผู้ตดิ
ยาเสพตดิ
ลดลง 

 ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความสำคญัใน
การ
ประชาสมัพันธ์
รณรงค์ป้องกันยา
เสพติด 

สำนักปลดั 

๗. พัฒนาประสิทธิภาพ
สายตรวจอาสาสมคัร
ในสถานท่ีเกิดเหตุ 
(อุบัติเหตุ) 

เพื่อให้สายตรวจและ
อาสาสมัครมคีวามรู้
เข้าใจเทคนิคและ
วิธีการในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย 

จัดทำพัฒนา
ประสิทธิภาพสาย
ตรวจอาสาสมคัรใน
สถานท่ีเกิดเหต ุ
(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
ตำบลลดลง 

เจ้าหน้าท่ีสาย
ตรวจและ
อาสาสมัครมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในเทคนิควิธีการ
ในการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ 

สำนักปลดั 
สภ.จตุรฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

 
๘. ฝึกอบรมผู้

ช่วยเหลืองาน
จราจร 
(อาสาสมคัร
จราจร) 

เพื่อให้ปัญหาด้าน
การจราจรการ
เกิดอุบัติเหติและ
การทำผิดกฎ
จราจรลดน้อยลง
และหมดไปใน
ที่สุด 

สมาชิกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่าย  พลเรือนและ
ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี 
อบต. 
ดงกลางจำนวน ๖๐ คน โดย
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจตรุ
พักตรพิมานเป็นผู้ฝึกอบรม  

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนใน
ตำบลปฏิบัติ
ตามกฎ
จราจร 

 การจราจรคล่องตัว
ขึ้น อัตราการเกดิ
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ และ
ช่วงที่มีวันหยุด
ติดต่อกันหลายวัน 

สำนักปลดั 
อบต. 

ดงกลาง 
สภ.จตุรฯ 

๙.  จัดตั้งศูนย์รบั
แจ้งเหตุและ
บริการ 
ประชาชน 

เป็นศูนย์รับแจ้ง
เหตุและบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตำบลดงกลาง
เป็นไปอย่าง
รวดเร็วต่อ
เหตุการณ์รวมทั้ง
ประหยดัเวลา 

เจ้าหน้าท่ีตำรวจสายตรวจใน
ตำบลและสมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตำบลดงกลางมีสถานท่ี
ทำงานและมีการเข้าเวรยาม
เพื่อคอยรับแจ้งเหตุและ
บริการช่วยเหลือประชาชนท่ี
ชัดเจน 

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
บริการจาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้
อย่างรวดเร็ว 

สำนักปลดั 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐. ก่อสร้างอาคารที่พัก จุด
ตรวจ จุดบริการ
ประชาชน 

เพื่อมีสถานท่ีพัก
จุดตรวจจุดบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารที่พัก จุดตรวจ จดุ
บริการประชาชน 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 ไดร้ับความสะดวก
ในการเข้าเวร จดุตรวจ จุด
บริการประชาชน 

สำนักปลดั 
 

๑๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประนีประนอมข้อพิพาท
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายและ
ประหยดัเวลาของ
คู่กรณ ี

จัดตั้งและจัดการฝึกอบรม
คณะกรรมการประนีประนอมข้อ
พิพาทในหมู่บ้าน ประชาชนในเขต
พื้นที่  
อบต.ดงกลาง 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ลดข้อพิพาท
ในตำบล 

 ประชาชนเข้ามามสี่วน 
ร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมเบื้องต้นตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

สำนักปลดั 
 

๑๒. โครงการฝึกทักษะชีวิต
เพื่อป้องกันยาเสพติด 

เพื่อเพ่ิมความรู้ 
ฝึกทักษะและ
สามารถให้กลับมา
ใช้ชีวิตร่วมกับ
สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำโครงการฝึกทักษะชีวิตเพื่อ
ป้องกันยาเสพติด ตามโครงการ
ของ อบต.ดงกลางประชาชนและ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีตำบลดงกลาง  
(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
ตำบลไม่ตดิยา
เสพติด 

 ประชาชนท่ีเข้าฝึกทักษะ
ชีวิตสามารถใช้ชีวิตได้กับ
สังคมได้อย่างมีความสุข 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

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
เกี่ยวอบายมุข 

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
ตำบลลดลง 

ประชาชนไม่เขา้
ไปยุ่งเกี่ยว
อบายมุข 

สำนักปลดั 
 

๑๔. บำบัดผูต้ิดยาเสพ
ติด 

เพื่อบำบัดรักษาฟื้นฟู
สภาพจติใจผู้หลงผิด
ให้กลับมาใช้ชีวิต
ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุข 

บำบัดผูต้ิดยาเสพตดิในเขต 
อบต. ดงกลาง  จำนวน 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
ตำบลติดยา
เสพติดลดลง 

 ประชาชนท่ีเข้า
ฝึกทักษะชีวิต
สามารถใช้ชีวิตได้
กับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

สำนักปลดั 

๑๕. สร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

เพื่อกำหนดแนวทาง
วิธีการในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

จำนวน 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 

จำนวนผู้เสพผู้ตดิ
ยาเสพตดิลดลง
และลดโอกาสการ
กลับมาใช้ยาเสพ
ติดอีกครั้ง 

สำนักปลดั 
 

๑๖ จัดแข่งขันกีฬา
เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้เวลาว่างในการ
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์และ
เสรมิสร้างสุขภาพ 

จัดการแข่งขันกีฬา อบต. โดย
มีเป้าหมายให้ประชาชนและ
เยาวชนท้ัง 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.) 

ร้อยละสรา้ง
ความสามัคคี
ในตำบลและ
ลดปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนและ
เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างในการร่วม
กิจกรรม
สร้างสรรค์และ
เสรมิสร้างสุขภาพ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. จัดตั้งจุดตรวจจดุ
บริการประชาชน
ในช่วงเทศกาล  

เพื่อลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดทำโครงการจัดตั้งจุดตรวจ 
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.) 

ลดอุบัตเิหตุช่วง
เทศกาล 

ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนนสัญจรไปมา
ได้รับความปลอดภัย 

สำนักปลดั 

๑๘. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนให้
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นอุปกรณ์ใน
การเล่นกีฬาของ
ประชาชน 

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสนับสนุนให้
หมู่บ้านตามโครงการ อบต.ดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

คนในตำบลมี
ร่างกายแข็งแรง 

ประชาชนมีอุปกรณ์
เพื่อเป็นในการเล่น
กีฬา 

สำนักปลดั 

๑๙. จัดประชุม
ประชาคมตำบล 

เพื่อกำหนดแนวทาง
วิธีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และการจัดระเบียบ
สังคม 

จัดประชุมประชาคมตำบล 
กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ 
ผู้แทนประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุมกำหนดแนวทางและ
วิธีการป้องกันแก้ไขปัญหา 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ปัญหาความ
ต้องการของตน
ในตำบลน้อยลง 

มีกรอบแนวทางและ
วิธีการในการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา   
ที่เกิดขึ้นภายใน
ตำบล 

สำนักปลดั 

๒๐ โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบ หมู่ที่ ๑- 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชน
เข้มแข็งและห่างไกล
ยาเสพตดิ 

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 ในพื้นที ่

ประชาชนในชุมชน
เข้มแข็งและห่างไกล
ยาเสพตดิ 

สำนักปลดั 

๒๑. โครงการ
ประชาธิปไตย
ชุมชนสู่การเมือง
ภาคพลเมือง
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างกระบวนการ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
ภาคการเมืองภาค
พลเมืองเข้มแข็ง 

จัดทำโครงการประชาธิปไตย
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
ในตำบลเข้าใจ
ในระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนในชุมชน
เป็นชุมชนเข้มแข็ง 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๒ ฝึกอบรมเยาวชน
ด้านคุณธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมระหว่าง
บ้านและวัด 

จัดทำโครงการฝึกอบรม
เยาวชนด้านคณุธรรม 
 (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
ตำบลเกดิ

ความ
สามัคคีกัน 

ประชาชนใน
ชุมชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

สำนักปลดั 

๒๓ แข่งขันกีฬา อบต.
สัมพันธ์กับ อบต.
ใกล้เคียง 
 

เพื่อแลกเปลีย่น
ความรู้เชื่อม
ความสัมพันธ์กัน
ระหว่างหน่วยงาน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างหน่วยงาน
ราชการ กับ อบต. และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเข้าร่วม
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
ชุมชนและทำให้
เกิความสมัพันธ์
อันดีขององค์กร 

กอง
การศึกษา 

๒๔ จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์
สำหรับ อพปร. 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย  

จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ 
สำหรับ อพปร.ในเขต
ตำบลดงกลาง 

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 

สำนักปลดั 

๒๕. ปรับปรุง/ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะให้
เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า 

(สีเขียว) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานป้องกันฯ 

ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ
เป็นรถกระเช้าไฟฟ้า
พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง 

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.) 

มีครุภณัฑ ์
ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันฯ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๖ ปรับปรุง/ซ่อมแซม
รถบรรทุกขยะให้เป็น
รถบรรทุกกระบะ(สี
เหลือง) 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงรถบรรทุก
ขยะเป็นรถกระบะ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภณัฑ ์
ในการปฏิบัติงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลดั 

๒๗ สนับสนุน
งบประมาณรักษา
ความสงบภายในและ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณะภัย
ต่างๆ และกจิกรรม 

เพื่อมีค่าตอบแทน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

สนับสนุนงบประมาณ
รักษาความสงบภายใน
และงานป้องกัน
สาธารณะภัยต่าง ๆ 
และกิจกรรมอื่น 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 

สำนักปลดั 

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 

สำนักปลดั 

๒๙ การปฏิบัตติาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการขุด
ดิน และถมดิน 

เพื่อมี พ.รบ. ว่าด้วย
การถมดินและขุด
ดินว่าด้วยการถมดิน
ของประชาชน 

จัดทำ พ.ร.บ.พ.ร.บ.ว่า
ด้วยการขุดดิน และ
ถมดิน ในเขตพื้นท่ี  

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ประชาชนรู้
ข้อบังคับใน
ตำบลใช้ในการ
ขุดดินถมดิน 

ประชาชนใน
ชุมชนจะได้มี  
พ.ร.บ.ว่าด้วยการ
ขุดดิน  

สำนักปลดั 

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



๑๐๙ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
                                                                                                                        ๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๓ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๒สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
          ๕.๓  แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ยังชีพผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ใน     
สังคมมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุ
และผูด้้อยโอกาสใน
สังคมให้ครบทุกราย
ในเขตพื้นท่ี 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,ไดร้ับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่
ในสังคมมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

๒. สงเคราะห์ผู้ป่วย
โรคเอดส์ หมู่ ๑ 
ถึงหมู่ ๑๐ 

เพื่อผู้ป่วยเอดส์มีชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สงเคราะห์ผู้ป่วยโรค
เอดสภ์ายในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละผู้ป่าย
เอดสไ์ด้รับการ
ดูแล 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ได
รับสวสัดิการใน
การดำเนินชีวิต 

กองสวัสดิการ 
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. สงเคราะห์ผู้ประสบ
อุบัติเหตุจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

เพื่อเป็นการฟื้นฟู
และบำบดัเบื้องต้น
ส่งผลใหเ้ป็นขวัญ
และกำลังใจอยู่ใน
สังคมได ้

จัดสรรงบประมาณผู้
ประสบอุบตัิเหตุจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
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
อุบัติเหตไุดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบ
อุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติ
หน้าท่ีมีขวัญ
และกำลังใจท่ีดี 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๔. สงเคราะห์ครอบครัว
ยากจน หมู่ที่ ๑ ถึง  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่
ของครอบครัวที่
ยากจนมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

สนับสนุน
งบประมาณ
ครอบครัวที่ยากจน
ภายในเขตพื้นท่ี
ตำบลดงกลาง หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีความเป็นอยู่
ดีขึ้น 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความ
เป็นอยู่ของ
ครอบครัวที่
ยากจนมีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๕. สงเคราะห์
ผู้ประสบภยั
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ หมู่ที่ ๑ 
 ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ
จิตใจผู้ประสบภัย
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ ให้มี
กำลังใจในการดำรง
ชีพ 

สงเคราะห์
ผู้ประสบภยั
สาธารณะภัย
ธรรมชาตติามหลัก
มนุษยธรรมกับ
ผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ ในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง  

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ผู้ประสบภยั
ธรรมชาติ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ผู้ประสบภยั
สาธารณะภัย
ธรรมชาติ 
สามารถดำรง
ชีพได้โดยปกต ิ

ส่วน
สวัสดิการ 

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖. สนับสนุนสงเคราะห์
ราษฎรประจำหมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการของ
ศูนย์ให้สามารถให้บริการ
ประชาชนท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของศูนย์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์สงเคราะห์
ราษฎรในเขตตำบล 
ดงกลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละช่วยใน
การกระตุ้น
เศรษฐกิจของ
หมู่บ้านได ้

ศูนย์สามารถ
ให้บริการ
ประชาชนท่ี
อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
ศูนย์ฯอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วน
สวัสดิการ 

สังคม 

๗. อุดหนุคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่๑ ถึง  
หมู่ที่๑๐ 

เพื่อการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการหมู่บา้น 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
ของแต่ละหมู่บ้านใน
เขตพื้นท่ีของ อบต.ดง
กลาง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
ในการพัฒนา

หมู่บ้าน 

การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๘. จัดหาผา้ห่มกันหนาว
สำหรับผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประสบภัยธรรมชาต ิ

เพื่อบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของ 
ราษฎรที่ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติในเขตตำบลดง
กลาง 

จัดหาผา้ห่มกันหนาว
แจกจ่ายผูย้ากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาสและ
ประสบภัยธรรมชาติ 
ในเขตตำบลดงกลาง 

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 
ผู้ประสบภยั
ธรรมชาตดิ้รับ
การช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. โครงการวัน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้
องค์ราชันย์ 

เพื่อสนับสนุนการจัด
งานวันท้องถิ่นไทยเทิด
ไท้องค์ราชันย ์

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
กรุณาธิคณุ 

พ่อค้า ประชาชน 
ข้าราชการพลเรือนระลึก
ถึงพระมหา กรณุาธิคณุ
ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวัน
ท้องถิ่นไทย 

สำนักปลดั 

๑๐. โครงการ
เสรมิสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรัก
ความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

จัดทำโครงการ
เสรมิสร้าง
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
ตระหนักถึงความสำคญั
ของสถาบันครอบครัว
เข้าใจหลักการดำเนินชีวิต
ที่เหมาะสม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๑๑. โครงการแกไ้ข
ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวังปัญหาระหว่าง
หมู่บ้าน โรงเรียน 
ชุมชน และกลุ่มเพื่อน
วัยรุ่น 

จัดทำโครงการ
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 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒. โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรีและ
บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้บุคคลใน
ครอบครัว ผู้นำชุมชน 
ผู้นำสตีร ประชาชน
รับรู้ถึงโทษทัณฑ์และ
ความคุ้มครองทาง
กฎหมาย พรบ.
คุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระทำด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 

จัดทำโครงการป้องกันและแกไ้ข
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
แบบอย่างท่ีดี
ให้กับชุมชนและ
สังคม 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

๑๓. โครงการตัดแว่น
สายตาให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

จัดทำโครงการตัดแว่นสายตา
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
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 

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



๑๑๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

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

                 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                     ๖.๑ แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. จัดทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่เรียน
ดีแต่ยากจน 

เพื่อให้
ทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนท่ีเรียนดไีด้
มีโอกาสศึกษาต่อ 

มอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ยากจน 
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
สำหรับศึกษา
ต่อ 

นักเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจนไดม้ีโอกาส
ศึกษาต่อ 

กอง
การศึกษา 

๒. โครงการเข้าค่าย
ลูกเสือและ 
ยุวกาชาดเครือข่าย 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ
และ 
ยุวกาชาด 

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 

เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
การเข้าร่วมกิจกรรม 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

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. สนับสนุนวสัดุและ
อุปกรณ์ทางการ
ศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนมี
วัสดุ อุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใน
การเรยีนการสอน
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
การสอนที่ด ี

โรงเรียนมี
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรยีน
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
ภายในโรงเรียนท่ี
อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ไมตรี
และให้นักเรียนได้มี
พลานามัยแข็งแรง 

อุดหนุนโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในโรงเรียนท่ีอยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

นักเรียนได้ออก
กำลังกาย 

เพื่อให้นักเรียนใน
เขตบริการได้มี
สถานท่ีฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกกำลังกายและ
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

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.) 

มีสถานท่ี
ออกกำลัง

กาย 

ประชาชนในตำบลดง
กลางมีสถานท่ีออก
กำลังกายและทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

                                                                                                                                                                                                                   แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

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

                        ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
                           ๖.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี ประเพณี
ท้องถิ่น และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีโอกาสเขา้ร่วม
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสสำคัญหรือ
ประเพณีท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น และ
ศาสนา กิจกรรมตา่ง ๆ 
ตามโครงการที่เสนอ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

นักเรียนได้
ออกกำลังกาย 

เพื่อให้นักเรียนใน
เขตบริการได้มี
สถานท่ีฝึกอบรม 

กอง
การศึกษา 

๒. สนับสนุน
งบประมาณสำหรับ
สภาวัฒนธรรม
ประจำตำบล 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินการของสภา
วัฒนธรรมประจำ
ตำบล 

สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับสภาวัฒนธรรม
ประจำตำบล 

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
การดำเนินการของ
สภาวัฒนธรรม
ประจำตำบล 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงการวัน
สัปดาหผ์ู้สูงอาย ุ

เพื่อให้
ความสำคญั
ผู้สูงอายไุด้มี
โอกาสทำ

กิจกรรมร่วมกัน 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้เข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์

ผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ 
คน ภายในเขตพื้นท่ี

ตำบลดงกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ผู้สูงอายุรูส้ึก
อบอุ่น 

ผู้สูงอายไุด้มี
โอกาสทำกิจกรรม

ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๔. สนับสนุนงาน
บวงสรวงพระ
พรหม 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม

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
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณ
งานประเพณบีุญผะเหวด  
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 

เพื่อเพ่ิม
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
สำหรับบริการ

ต่างๆ 

ประชาชนไดเ้ข้า
รับบริการอย่าง
รวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง
ระดับอำเภอ 

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ/
จัดจ้าง อปท. 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ/จัด
จ้างระดับอำเภอ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีงบประมาณ
สำหรับ

ดำเนินงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินการ 

สำนักปลดั 

๘. สนับสนุนงาน
การปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อให้ความสำคญั
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานปฏิบตัิธรรม
สำนักสงฆ์วโนทยาน 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ตำบลรู้จัก
ประโยชน์การ
ปฎิบัติธรรม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนในพ้ืนท่ีได้มี
จิตสำนึกท่ีดีกว่า
ปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

รวม ๔๐ โครงการ - - ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 

แบบ ผ.๐๑ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

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

                 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
                    ๗.๑  แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ส่งเสริมการออก
กำลังกายในเชิง

รุกในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการออก
กำลังกายให้กับ
ประชาชนทุก

กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพสมบูรณ์

แข็งแรง 

จัดตั้งแกนนำการออก
กำลังกายแบบแอโรบิค
ในทุกหมู่บ้าน ,โรงเรยีน 
จำนวน  ๕๐  คน ใน
เขตตำบลดงกลาง 

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
ออกกำลังกายเพื่อ

สุขภาพมากข้ึน สุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงผู้ป่วย
โรคไม่ตดิต่อไม่มีโรค

แทรกซ้อน 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

๒. โครงการ
ประกวดหมู่บ้าน

ปลอดลูกน้ำ
ยุงลาย 

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
ประชาชนทุกหมู่บ้าน

ใส่ใจในการกำจัด
ลูกน้ำ 

จัดทำโครงการประกวด
หมู่บ้านปลอดลูกน้ำ

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

ในตำบล 

ประชาชนมีแรงจูงใจใน
การกำจัดลูกน้ำยุงลาย 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. โครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก
และกำจดัลูกน้ำ
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในเขตพื้นท่ี
ตำบลดงกลางร่วมกัน
ควบคุมและป้องกัน
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ
ยุงลายเพื่อไม่ให้เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไมเ่ป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง 
ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล  

๔. จัดซื้อน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อพ่น
หมอกควันกำจัด
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 
 

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลาย 
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.) 

ร้อยละไมเ่ป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง 
ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล  

๕. จัดซื้อทรายอะเบท
กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดซื้อทรายอะเบทกำจัด
ลูกน้ำยุงลาย 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไมเ่ป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง 
ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล  

๖. จัดซื้อน้ำยาพ่น
หมอกควันกำจัด
ยุงลาย 

เพื่อป้องกันการเกิด
โรคไขเ้ลือดออกของ
ประชาชนในชุมชน 

จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอก
ควัน 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๑๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ร้อยละไมเ่ป็น
โรค

ไข้เลือดออก 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ตำบลดงกลาง 
ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออก 

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 
 
 

เพื่อมีเครื่องมือใน
การปฏิบัติงานใน
การป้องกันการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออกของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
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
พื้นที่ตำบลดงกลาง 
ไม่เกดิโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักปลดั 

๘. สนับสนุน
งบประมาณงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ 
๑๐ 

เพื่อหน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน 

สนับสนุนงบประมาณ
งานสาธารณสุขมลูฐาน  
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
ดำเนินงาน 

สำนักปลดั 

๙. โครงการอบรม
วิธีการนวดแผน
โบราณ 

เพื่อส่งเสริมการ
นวดแผนไทย 

สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรมวิธีการนวด
แผนโบราณของ
หน่วยงานและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
มีอาชีพเสริม 

เพื่อส่งเสริมการนวด
แผนไทยและ
ช่วยส้างรายได้เสรมิ 

สำนักปลดั 

๑๐. โครงการควบคมุ
ป้องกันรณรงค์โรค
ไม่ตดิต่อ 

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

จัดซื้อเจาะเลือด จำนวน 
๑๐ เครื่อง 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
สุขภาพด ี

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

สำนักปลดั
ร่วมกับ  
รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑. อุดหนุนส่วนทุน
ระบบประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น  
ตำบลดงกลาง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบประกัน
สุขภาพระดับตำบล 

อุดหนุนส่วนทุนระบบ
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ตำบลดงกลาง 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
ได้รับสวัสดิการ 

การบริหารของส่วน
ทุนมีสถานะมั่นคง
บริหารจดัการทีด่ ี

อบต.ดงกลาง 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

๑๒. โครงการควบคมุ
ป้องกันรณรงค์โรคไม่
ติดต่อ(เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูงและ
โรคตดิต่อต่าง ๆ 

ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาท่ีถูกวิธีทาง
การแพทย์ 

จัดทำโครงการรณรงค์
ควบคุมป้องโรคไม่
ติดต่อจามโครงการ
ของหน่วยงาน องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๘๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละประชาชน
สุขภาพด ี

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

สำนักปลดั
ร่วมกับ 
 รพ.สต. 

๑๓. โครงการควบคมุดูแล
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อป้องกันการติด
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า 

รณรงค์การป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าภายใน
ตำบล 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๕,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ประชาชนในตำบลมี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

สำนักปลดั 
และ รพ.สต. 

๑๔. อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและ
ร้านค้าขายของชำ 

เพื่อเพ่ิมความรู้แก่
ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและ
ร้านค้าขายของชำ 
หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้ประกอบการแผง
ลอยอาหารและร้านค้า
ขายของชำ 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

โรคภยั 

ประชาชนในชุมชน
จะไดม้ีร้านขายของ
ชำที่สะอาดและ
ปราศจากเชื้อโรค 

สำนักปลดั 
โรงพยาบาล

ส่งเสริม
สุขภาพตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ทำงานของ อสม. 

ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านจัดการ

สุขภาพ 

เพื่อนำความรู้ที่
ได้มาใช้ในชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณตาม
โครงการเพิม่

ประสิทธิภาพการทำงาน
ของ อสม. ศึกษาดูงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลดงกลาง 

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
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

สำนักปลดั 
โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

๑๖. สนับสนุน
งบประมาณการ
ออกปฏิบัติงาน
ของ อสม.ตำบล 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ 

อสม.ตำบลดงกลาง 

สนับสนุนงบประมาณการ
ออกปฏิบัติงานของ อสม.

ตำบลดงกลางตาม
โครงการของหน่วยงาน 

องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

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
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

สำนักปลดั
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

๑๗. โครงการรณรงค์
ตรวจมะเร็งปาก

มดลูกในสตรี อายุ 
๓๐-๖๐ ป ี

เพื่อประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

 
 

สนับสนุนรณรงค์การ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกใน

สตรี อายุ ๓๐-๖๐ ปี
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลดงกลาง 

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
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

สำนักปลดั
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘. โครงการซ่อม
บำรุงรถยนต์ที่
อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ดง
กลาง 

เพื่อให้รถยนต์ที่อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบ
ของ อบต.ดงกลางมี
ประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะบริการ
ประชาชน 

โครงการซ่อมบำรุงรถยนต์ที่
อยู่ในความดูแลรับผดิชอบ
ของ อบต.ดงกลาง 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีครุภณัฑ์
สำหรับใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รถยนต์ที่อยู่ใน
ความดูแล
รับผิดชอบของ 
อบต.ดงกลางมี
ประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะบริการ
ประชาชน 

สำนักปลดัฯ 

๑๙. โครงการฉดี
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่
ที่ ๑๐ 

 เพื่อให้ประชาชนได้
ความรู้ในการฉดีวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่ี
ถูกหลักวิชาการ 

 จัดฝึกอบรมตรมโครงการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า หมู่ท่ี ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 
จำนวน ๕๐ คน  โดยให้
สำนักงานปศุสตัว์จังหวัด
ร้อยเอ็ดเป็นผู้จดัฝึกอบรม
(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
ความรู้ในการฉดี
วัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

สำนักปลดั
สนง.ปศุสัตว์
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

๒๐. รณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตสำนึกให้กับเยาวชน 
ประชาชนในการป้องกัน
ภัยจากโรคเอดส์และ
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ 

จัดกิจกรรมรณรงคเ์พื่อให้
ความรู้และแนวทางป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์ให้กับผู้นำชุมชน 
อาสาสมัครตา่ง 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
โรคตดิต่อทาง
เพศสัมพันธ์

มากขึ้น 

 ผู้ป่วยเป็นโรคระวัง
ไม่แพร่กระจายโรค 

สำนักปลดั  
ร่วมกับ 
รพ.สต. 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๑. สนับสนุนและ
สงเคราะห์ผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ในอำเภอจตุร
พักตร-พิมาน 

สนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
สงเคราะห์ผูต้ิดเชื้อเอดส์ที่ด้อย
โอกาสในสังคมใหม้ีความเป็นอยู่
ที่ด ี

อบต.ดงกลาง
สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับศูนย์สงเคราะห์
ผู้ติดเชื้อเอดส์ในการ
บริหารจดักาให้เพิ่ม
ความช่วยเหลือผู้ตดิ
เชื้อเอดส ์

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ผู้ป่วยเอดส์
มีกำลังใจ
ในการ
ดำรงชีพ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์
ที่ด้อยโอกาส
ในสังคมให้มี
ความเป็นอยู่ท่ี
ดี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๒๒. สนับสนุน
งบประมาณสำหรับ
ป้องกันเชื้อไวรัส 
โควิด -๑๙ ภายใน
ตำบลดงกลาง 

-เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
สำหรับป้องกันเช้ือไวรัส 
โควิต-๑๙ 

-สนับสนุน
งบประมาณสำหรับ
การป้องกันเช้ือไวรัส
โควิด – ๑๙ ภายใน
ตำบลดงกลาง 

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.) 

ร้อยละผู้
ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-
๑๙ ลดลง 

ประชาชนไม่
ติดเชื้อไวรสัโค
วิด-๑๙ 

สำนักปลดั 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๒๗ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
๒.บัญชีโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

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

             ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
                ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. 
 

ประชุม อบต.
เคลื่อนที่ และ
พบปะประชาชน
เพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาต่าง ๆ 

เพื่อร่วมพบปะประชุม  
ปรึกษาหารือและเสนอ
แนวคิดแนวทาง ในการ
บริหารจดัการและ
พัฒนาท้องถิ่น 

จัดโครงการประชุม อบต.สญัจร 
พบปะกับพ่ีน้องประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 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 

ประชาชนไดม้ีโอกาส
ร่วมคิด ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ในการกำหนด
แนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สำนัก 
ปลัดฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒
. 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการมี
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
กับการ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่ออบรมให้ความรู้
กับประชาชนไดรู้้จัก
กับบทบาทหน้าท่ีตน
เกี่ยวกับการมสี่วน
ร่วมการพัฒนา
ท้องถิ่นและบทบาท
หน้าท่ีของสภา
ท้องถิ่น 

จัดอบรมให้กับประชาชนไดรู้้จัก
กับบทบาทหน้าท่ีตนเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
และบทบาทหน้าท่ีของสภา
ท้องถิ่น ณ ท่ีทำการ อบต. โดย
ผู้รับการอบรมประกอบด้วย 
ผู้นำหมู่บ้าน 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 

ประชาชนไดรู้้จัก
บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมการพัฒนาท้องถิ่น
และบทบาทหน้าท่ีของ
สภาท้องถิ่น 

สำนักปลดั 

๓
. 

รณรงค์เชิญ
ชวนประชาชน
ให้ไปใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 

เพื่อเชิญประชาชน
ให้ มาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งท้องถิ่นไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง
ทั้งหมด 

จัดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนไปใช้สิทธ์ิเลือกตั้งโดย
ประสานผู้นำหมู่บ้านและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ีร่วม
เดินขบวนและจัดกิจกรรม
รณรงค์การมาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 
หมู่ที่ ๑ ถึงหมู่ที่ ๑๐ 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนเข้าใจ

ในหลักการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ประชาชนให้ มาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของผูม้ี
สิทธ์ิเลือกตั้งท้ังหมด 

สำนักปลดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. เลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผู้บริหาร 
กรณีหมดวาระ
ตำแหน่งว่างหรือ
การเพิ่มจำนวน 

เพื่อจัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาหรือผู้บริหาร 
กรณีหมดวาระ
ตำแหน่งว่างหรือการ
เพิ่มจำนวน 

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
หรือผู้บริหาร กรณีหมด
วาระตำแหน่งว่างหรือการ
เพิ่มจำนวน 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 

สำนักปลดั 

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

เพื่อจัดเก็บข้อมลู 
จปฐ.ให้มีเป็นปัจจุบัน
และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ถูกต้องครบถ้วน
สำหรับเป็นฐานข้อมูล
ในพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบล
สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็น
ผู้ดำเนินการออกสำรวจ
จัดเก็บข้อมลูของราษฎร 
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 

ได้ข้อมลู จปฐ.ให้มี
เป็นปัจจุบันและได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วนสำหรับเป็น
ฐานข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

๖. ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
ประจำหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑ 
ถึง  หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 
อบต. สามารถใช้งาน
ในการประชาสมัพันธ์
แจ้งข่าวสารต่าง ๆ ให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจำ
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี 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
ประจำหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ อบต.ดงกลางท่ี
สามารถใช้งานแจ้ง
ข่าวสารในการ
ประชาสมัพันธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. จัดฝึกอบรม
สัมมนาคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงาน
จ้าง 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
และประสิทธิภาพ
ในการทำงานของ
บุคลากรปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน 

จัดส่งคณะผูบ้ริหาร  สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตำบล 
และพนักงานจ้าง เข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี
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
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดัฯ 

๘. ทัศนะศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ทัศนคติและ
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงาน 

เพื่อให้บุคลากร
ของหน่วยงาน
ได้รับทัศนคติและ
วิสัยทัศน์จาก
หน่วยงานท่ีศึกษาดู
งานมาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กร 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง เข้ารับการศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมทัศนคติและวิสยัทัศน์
ในการทำงานจากหน่วยงานที่
ทำการศึกษาดูงานเพื่อนำมา
ปรับปรุงประยุกต์ใช้กับ
องค์กร และผู้นำชุมชน และ 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

บุคลากรนำ
ความรู้ที่
ได้มาใช้

ปฏิบัติงาน 

บุคลากรของ
หน่วยงานมีทัศนคติ
และวิสยัทัศน์จาก
หน่วยงานท่ีศึกษาดู
งานมาปรับปรุง
ประยุกต์ใช้กับ
องค์กร 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๑ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. จัดซื้อวัสด/ุ
ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้บุคลากร
บริการประชาชน
ที่มาใช้บริการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

มีวัสดุ
ครุภณัฑ์

ปฏิบัติงาน
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

บุคลากรของ
หน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดัฯ 

๑๐. จัดทำระบบแผน
ที่ภาษ ี

เพื่อให้การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำระบบแผนท่ีภาษี 
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.) 

มีแผนท่ีใช้ใน
การ

ปฏิบัติงาน 

 มีแผนท่ีภาษี
สำหรับปฏิบัติงาน
ด้านการคลัง 

ส่วนคลัง 

๑๑. ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เนต็
ประจำตำบล
และจัดทำเว็ป
ไซด์ของ  
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้ประชาชน
และนักเรียนได้
สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำรงชีวิต หรือเพื่อ
การศึกษา 

จัดหาคอมพิวเตอร์
คุณภาพสูงสำหรับใช้เป็น
แม่ข่ายในการให้บริการ
อินเตอร์เนต็ตำบลระบบ
แลนด์ที่มีประสิทธิภาพ
และจัดทำคู่มือเอกสารใน
การใช้งาน 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

บริการ
อินเตอร์เนต็
ประจำตำบล

อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนและ
นักเรียนได้ตดิตาม
ข่าวสารเหตุการณ์
ต่าง ๆ พร้อมนำมา
ประยุกต์ใช้และ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ ์

สำนักปลดั 

๑๒. จัดหาวัสดุ/
ครุภณัฑ์ต่าง ๆ 
ในการทำงาน 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

จัดหาวัสดุ/ครุภณัฑ์ตา่ง ๆ 
ที่จำเป็นในการปฏิบตัิงาน
ที่ตรงกับความต้องการ 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๕๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ใช้ใน

การ
ปฏิบัติงาน 

หน่วยงานมีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์สำหรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

สำนักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓. จัดหาวัสดุ ครภุัณฑ์
และเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ
สำนักงาน 

เพื่อเป็นสถานท่ีที่มี
ความพร้อมในการ
บริการประชาชน 

จัดซื้อวัสด ุ ครภุัณฑ์และ
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.) 

สำนักงานมี
ครุภณัฑ์ที่ด ี

มีสถานท่ีจอดรถ
ของพนักงานส่วน
ตำบล และผู้ทีม่า
ติดต่อราชการ 

สำนักปลดั 

๑๔ จัดทำโครงการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

เพื่อสามารถกำหนด
กรอบแนวทางใน
การพัฒนาตำบลที่
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

จัดทำโครงการ จัดทำ
แผนพัฒนาตำบล 

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 

สำนักปลดั  
 
 

๑๕. จัดซื้อสแตนด์
สำหรับกล่าวคำ
รายงานในพิธีการ
ต่าง ๆ 

เพื่อใช้ในงานพิธี 
ต่าง ๆ 

จัดซื้อวัสด/ุครุภณัฑ์ 
ของ อบต.ดงกลาง 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีครุภณัฑ์
สำหรับ
ปฏิบัติ

กิจกรรม 

 เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดงานพิธี
การต่าง ๆ  

สำนักปลดั  
 

๑๖. จัดซื้อแท่นรับ
เหรียญรางวัล 

เพื่อใช้เป็นที่รับ
รางวัลในการจดัการ
แข่งขันกีฬา 

ซื้อแท่นรับเหรยีญรางวัล ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

มีแท่นรับ
รางวัล 

เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดงานแข่งขัน
กีฬาภายในตำบล 

สำนักปลดั 

 
 
 



๑๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗. ปรับปรุง/ต่อเตมิ
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 เพื่อให้มีสถานท่ี
สำหรับให้บริการ
ประชาชนอย่าง
เพียงพอและสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง/ต่อเตมิ
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ฝ่ายพลเรือน 
(ตามแบบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

มีอาคาร
สำหรับปฏิบัติ
หน้าท่ี 

มีความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลดั 

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



๑๓๔ 
 

แบบ ผ.๐๒ 
 

๒.บัญชีโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

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

  ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
           ๘..๒  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างสวน
สุขภาพและทำ
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่ทำการ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อให้ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมสีถานท่ีสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจและสถานท่ี
ออกกำลังกาย 

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
ราชการมสีถานท่ี
พักผ่อนหน่อยใจและ
สถานท่ีออกกำลังกาย 

กองช่าง 

๒. ปรับปรุงต่อเติม
อาคารที่ทำการ 
สำนักงาน  
อบต.ดงกลาง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

ปรับปรุงอาคารที่
ทำการ สำนักงาน 
อบต.ดงกลาง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละมี
สถานท่ีพอ

ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ที่ทำการสำนักงาน 
อบต.มีความพร้อมใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 
 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ก่อสร้างป้าย
ปิดประกาศ 

เพื่อเพ่ิมการรบัรู้ข้อมลู
ข่าวสารของประชาชน 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 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.) 

มีสถานท่ีสำหรับ
เก็บวัสดุงานบ้าน

งานครัว 

เพื่อมีห้องครัวที่
มั่นคงถาวร 

กองช่าง 

๔. ก่อสร้าง
ห้องครัว อบต. 

เพื่อมีสถานท่ีในการ
ประกอบอาหารของ 
อบต.(ตามแบบ อบต.) 

ก่อสร้างห้องครัว  
จำนวน 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 

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร 

กองช่าง 
 

 

๕. ก่อสร้าง
ห้องน้ำ
สาธารณะ 

เพื่อบริการผู้พิการผู้มา
ติดต่อราชการภายในท่ี
ทำการ อบต. 

ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้
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.) 

มีห้องน้ำสำหรบัผู้
พิการ และผู้มารับ

บริการ 

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

๖. ต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต.ดงกลาง 

เพื่อเป็นสถานท่ีที่มี
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.) 

มีสถานท่ีสำหรับ
จัดกิจกรรม 

ประชาชนผู้มา
ใช้บริการไดร้ับ
ความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

๗. ปรับปรุง/ต่อ
เติมอาคารห้อง
ประชุม อบต.
ดงกลาง 

เพื่อเป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมร่วมกันของ
พนักงานส่วนตำบล
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.) 

มีสถานท่ีสำหรับ
รองรับการจดัการ

ประชุมสภาฯ 

หน่วยงานมี
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการ
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘. ก่อสร้างประตู
ทางเข้า – 
ทางออก หน้าท่ี
ทำการ อบต.ดง
กลาง 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยของ
ชีวิตและ
ทรัพย์สินในการ
ปฏิบัติราชการ 

ก่อสร้างประตูทางเข้า – 
ทางออก หน้าท่ีทำการ 
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 
สำนักงาน และ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ิน 

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๙. ก่อสร้างรั้ว
ล้อมรอบท่ีทำการ 
อบต. 
ดงกลาง 

เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพยส์ินกับ
ผู้มาปฏบิัติหน้าที่
ราชการและผู้
ที่มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบท่ี
ทำการ 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 - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                       



๑๓๗ 
 

                                                                                                                                                                                                                  แบบ ผ.๐๒/๑ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๔ 
ต.ดงกลาง 
ถึงบ้านดงแดง ต. ดง
แดง    
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.
ร้อยเอ็ด 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก 

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

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ - - ร้อยละจำนวน
ถนนมากขึ้นมี
ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การใช้
เส้นทาง
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. ก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมระหว่างบ้านดง
กลาง หมู่ที่ ๑ ถึงเขต
ตำบลศรีโคตร 

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.) 

ร้อยละจำนวน
ถนนเพิ่มขึ้นมี

ความ
สะดวกสบาย
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนท่ี
ใช้เส้นทาง
สัญจรไปมา
มีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

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



๑๓๙ 
 

                                                                                                                                                                                                                    ผ ๐๒/๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 
                 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การบริการ การค้า และการลงทุน  
                 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๑   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

                 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
                    ๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
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
แรงต่ำ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงา
นที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. ขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ ๑ ถึง 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้
ประชาชนท่ี
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที่
ยังไม่มไีฟฟ้า
ใช้ได้มีไฟฟ้าใช้ 

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
ประชาชนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

ประชาชนท่ี
ประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรรมที่
ยังไม่มไีฟฟ้า
ใช้ได้มีไฟฟ้า
ใช้และ
เพิ่มเตมิ
พัฒนาผลผลิต
ทาง
การเกษตร 

กองช่าง
ร่วมกับ 

การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค 

รวม ๑๒ โครงการ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๑ 
 

                                                                                                                                                                                                             แบบ ผ.๐๒/๒ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

สำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางอำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

               ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าทางการเกษตรแบบครบวงจร  
               ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัด ที่ ๔   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

               ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                  ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

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
ส่งผลใหม้ีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มอาชีพและจดั
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
สำหรับกลุ่ม
อาชีพในตำบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
สำหรับใช้ในการ
บริหารจดัการและ
มีรายได้เสรมิ
นอกจากทำ
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่ม
เกษตรกร
ในตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒. จัดตั้งกองทุน
กู้ยืมให้กับกลุ่ม
อาชีพ  
หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รวมกลุ่มกัน
ดำเนินกิจกรรม
สร้างเสริมรายได้
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ของ
กลุ่ม 

จัดตั้งส่วนทุนกู้ยืมให้กับ
กลุ่มอาชีพในการดำเนิน
กิจกรรมสร้างเสรมิ
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
สำหรับกลุ่ม
อาชีพในตำบล 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณ
สำหรับใช้ในการ
บริหารจดัการและ
มีรายได้เสรมิ
นอกจากทำ
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มอาชีพ
ในตำบล 

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

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมีรายได้
ในกลุ่มส่งผลให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มเลีย้งปลาใน
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
สำหรับใช้ในการ
บริหารจดัการและ
มีรายได้เสรมิ
นอกจากทำ
เกษตรกรรม 

สำนักปลดั กลุ่มอาชีพ
ในตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔. จัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ หมู่ที่ 
๑ ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลใหม้ีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

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
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมรีายได้เสรมิ 

สำนักปลดั กลุ่มอาชีพ
ในตำบล 

๕. สนับสนุนการ
เลี้ยงกบ หมู่ท่ี ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มอาชีพมี
รายได้ในกลุ่ม
ส่งผลใหม้ีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงกบ หมู่ท่ี 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
งบประมาณสำหรับใช้
ในการบริหารจัดการ
และมรีายได้เสรมิ
นอกจากทำ
เกษตรกรรม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

กลุ่มเลี้ยงกบ
ในตำบล 

๖. สนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

เพื่อให้ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
ประชาชนมี
ความรู้เพิ่ม 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลดั  ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี่
ตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

     เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. สนับสนุน
ครอบครัว
ตัวอย่างด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

เพื่อสนับสนุน
ครอบครัวตัวอยา่ง
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับ
หมู่บ้าน 

สนับสนุนรางวัลแก่
ครอบครัวตัวอยา่ง
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
ความเป็นอยู ่
ที่ด ี

ประชาชนในเขต
ชุมชนจะได้มี
ครอบครัวตัวอยา่ง
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งผลใหม้ีความ
เป็นอยู่ท่ีด ี

สำนักปลดั 
และ

พัฒนา
ชุมชน
อำเภอ

จตุรพักตร
พิมาน 

ครอบครัว
ตัวอย่างใน
ตำบล 

๘. สนับสนุน
งบประมาณ
การดำเนินงาน
กลุ่ม OTOP  
หมู่ที่ ๑-๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดม้ี
รายได้เสริมและ
สร้างกลุม่อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณ
การดำเนินงานกลุ่ม 
OTOP  กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรท่อผ้าและแปร
รูปผ้า,กลุ่มผลติภณัฑ์
จอบ/เสยีบ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละ
สามารถ
พึ่งตนเองได ้

ประชาชนไดม้ี
รายได้หมุนเวียน
ในการดำเนินงาน
พึ่งตนเองได ้

สำนักปลดั 
พัฒนา
ชุมชน 

กลุ่มทำ
สินค้า 
OTOP ใน
ตำบล 
ดงกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙. สนับสนุนกลุ่ม
จักสาน หมู่ที่ ๑ 
ถึง หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มจักสานมีการ
สร้างรายไดใน
กลุ่มส่งเสรมิให้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณให้กับกลุม่
จักสานในการบริหารจัดการของ
กลุ่มสำหรับจักสานสำหรับ
จำหน่ายในท้องถิ่นและท้องถิ่น
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
ตำบลมี
รายได้เสริม 

กลุ่มอาชีพมี
งบประมาณสำหรับ
ใช้ในการบริหาร
จัดการและมรีายได้
เสรมินอกจากทำ
การเกษตร 

สำนักปลดั กลุ่มจัก
สานใน
ตำบล 

รวม  ๔๕  โครงการ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๖ 
 

                                                                                                                                                                                          แบบ ผ.๐๒/๐๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

 
หน่วยงาน
ที่ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที ๑ 
ถึง หมูท่ี ่๑๐ 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านตาม
โครงการของแตล่ะ
หมู่บ้านในเขตพื้นท่ี
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
ตำบล 
ดงกลาง 

รวม      ๕     โครงการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

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

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง 

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

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงนิ
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น 
และศาสนา 
กิจกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มโีอกาสเข้า

ร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสสำคญั
หรือประเพณี

ท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณ
การจัดงานรัฐพิธี 
ประเพณีท้องถิ่น และ
ศาสนา กิจกรรมตา่ง 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

กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสสำคัญ
และประเพณี

ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

กรรมการ
หมู่บ้าน 

๒. สนับสนุน
งบประมาณ
สำหรับสภา
วัฒนธรรม
ประจำตำบล 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การดำเนินการ
ของสภา
วัฒนธรรมประจำ
ตำบล 

สนับสนุนงบประมาณ
สำหรับสภาวัฒนธรรม
ประจำตำบล 

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
การดำเนินการ
ของสภา
วัฒนธรรม
ประจำตำบล 

กอง
การศึกษา 

สภา
วัฒนธรรม
อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอ 

รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓. สนับสนุนงาน
บวงสรวงพระ
พรหม 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม

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 

อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

๔. สนับสนุนงาน
ประเพณีบุญผะ
เหวดจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณ ี

สนับสนุนงบประมาณ
งานประเพณบีุญผะ
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 

อำเภอจตรุ
พักตรพิมาน 

๕. อุดหนุน
หน่วยงานของ
รัฐ 

เพื่อเพ่ิม
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
สำหรับ
บริการตา่งๆ 
พอเพียง 

ประชาชนได้
เข้ารับบริการ
อย่างรวดเร็ว 

กอง
การศึกษา 

สถานศึกษาใน
เขตตำบล 

๖. โครงการศูนย์
รวมข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง
ระดับอำเภอ 

ศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 
อปท. 

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์รวมข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อ/จัด
จ้างระดับอำเภอ 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

งบประมาณ
สำหรับ
ดำเนินงาน
พอเพียง 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ดำเนินการ 

สำนักปลดั ศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อ/จัด
จ้างระดับ
อำเภอ 

 
 
 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงา
นที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗. สนับสนุนงาน
การปฏิบัติธรรม 

เพื่อให้ความสำคญั
และเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้แก่เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงานปฏิบตัิธรรม
สำนักสงฆ์วโนทยาน 

๔๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

๔๐,๐๐๐ 
 (งบ อบต.) 

ประชาชนใน
ตำบลรู้จัก
ปฎิบัติธรรม 

ประชาชน เด็ก 
เยาวชนในพ้ืนท่ี
ได้มีจติสำนึกท่ี
ดีกว่าปัจจุบัน 

กอง
การศึกษา 

สำนักสงฆ์
ในเขต
ตำบล 

รวม     ๓๕     โครงการ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗  



๑๕๐ 
 

                                                                                                                                                                                                                แบบ ผ.๐๒/๒ 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

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

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา  
ตัวชี้วัด(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๖ 
(บาท 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. สนับสนุน
งบประมาณงาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน หมู่ที่ ๑ - ๑๐ 

เพื่อหน่วยงาน
สาธารณสุขมี
อุปกรณ์ในการ
ดำเนินงาน 

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
ดำเนินงาน 

สำนักปลดั อสม.ประจำ
ตำบล 

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

                                                                                           



๑๕๑ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท) 

๒๕๖๙
(บาท 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑. แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ครุภณัฑ์ทางการเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ สำนักปลดั  
อบต. 

ดงกลาง 
๒. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์เครื่องเล่นเด็ก

กลางแจ้ง 
เพื่อพัฒนาทักษะเด็กก่อน
วัยเรียน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

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

๓. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์ใช้ใน
งานสำนักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

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

๔. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์(โต๊ะ
,เก้าอี้) 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

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

๕. แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

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

๖. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติของ ชรบ.ใน
หมู่บ้าน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๗. แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
,การแพทย ์

ครุภณัฑ์ใช้ในการ
สาธารณสุข (เครื่องพ่น
หมอกควัน) 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๘. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ใช้ติดตามแยกบอก
ทาง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๙. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กองช่าง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

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

๑๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

รายจ่ายตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๒. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 
 

 
 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗
(บาท) 

๒๕๖๘
(บาท 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๘. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ใช้ติดตามแยกบอก
ทาง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๙. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๐. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
กองช่าง 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

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

๑๑. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

รายจ่ายตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๒. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                             แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท 

๒๕๖๙(บาท) ๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๓. สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
สำนักงานและ
บริการ
ประชาชน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์
(รถกระเช้าไฟฟ้า) 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๔. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์
(สแตนด์กล่าวรายงาน) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๕. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน  เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
สำนักงานและ
บริการ
ประชาชน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์
(ชุดรับแขก) 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

๑๖. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตาม
ประเภทรายจา่ย
ครุภณัฑ ์
(แท่นรับเหรียญรางวลั) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

 
 



๑๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ ๐๘ 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด 

  ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท 

๒๕๖๙
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท 

๑๗. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน 

รายละเอียดตามประเภท
รายจ่ายครุภณัฑ ์
(แท่นรับเหรียญรางวลั) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักปลดั 

รวม ๘๕ โครงการ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗  


