




 

ค ำน ำ 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วม    
ของประชาชนและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต า บล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท า
ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและส าคัญเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 ขึ้น ซ่ึงถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561      
ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่  2 ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริห ารส่วนต าบลดงมะไฟไ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๒) 

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

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีภ ารกิจส าคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้
แผน พัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ. ๒๕๖๑  – 2565) เม่ือวันที่  14 มิถุน า ยน   2562  แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น            
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ประกาศใช้เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2562 

เนื่ องจากองค์การบริห ารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีความจ า เป็น ในการเพ่ิมเติมโครงกา ร          
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ  และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด า เนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามระเบียบกฎหมายต่อไป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ .2561  ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นด าเนิ น การจั ดท าแผน พัฒนาท้ องถิ่ น             
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข  เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความจ าเป็นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท า ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้      
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) 



 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.01 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  อ ำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

 

 

 

 

 



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

1)ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

 -  -  -  - 16 8,800,000 36 36,100,000 30 19,350,000 82 64,250,000

1.2 แผนงานเคหะ
และชุมชน

 -  -  -  -  -  - 5 2,800,000 5 2,800,000 10 5,600,000

รวมยุทธศาสตร์ฯ 1 16 8,800,000   41 38,900,000 35 22,150,000 92 69,850,000
2) ยุทธศำตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมยุทธศาสตร์ 2  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
3) ยุทธศำตร์ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมยุทธศาสตร์ 3  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 ประจ ำปี 2563
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  อ ำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

ผ.01



จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท) 

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

4) ยุทธศำตร์กำร
พัฒนำกำรเกษตร
และอุตสำหกรรม
กำรเกษตร

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
รวมยุทธศาสตร์ 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
5) ยุทธศำตร์ด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองท่ีดี
5.2 แผนงำนกำร
รักษำควำมสงบ
ภำยใน

 -  -  -   - 1 230,000   -  -  -  - 1 230,000

รวมยุทธศาสตร์ 5  -  -  -  - 1 230,000  -  -  -  - 1 230,000

รวมท้ังส้ิน 17 9,030,000   41 38,900,000 35 22,150,000 93 70,080,000



 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  อ ำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟก าหนด           - 
กว้าง3เมตรหนา0.15 ซม.  - 
กว้าง4เมตรหนา0.15ซม.   - 
กว้าง5เมตรหนา0.15ซม.   - 
กว้าง6เมตรหนา0.15ซม.

 -  -    1,500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1,500,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

3,000,000 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

12 
หมู่บ้าน

ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้
ในการ
คมนาคม
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง/
กรมส่งเสริม

 ฯลฯ

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 
หมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมไป
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ถนนลูกรัง จ านวน 12 หมู่บ้าน  -  -  -    1,000,000  
 (งบ อบต.)

    1,000,000  
  (งบ อบต.)

12 
หมู่บ้าน

ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้
ในการ
คมนาคม
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการขยาย
เขตติดต้ังเสียง
ตามสายเพ่ิมเติม
 หมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ

ติดต้ังเสียงตามสายเพ่ิมเติมหมู่
ท่ี 1-12

 -  -      100,000  
   (งบ อบต.)

     100,000   
  (งบ อบต.)

     100,000    
 (งบ อบต.)

12
หมู่บ้าน

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร
ของทาง
ราชการ

กองช่าง

4 โครงการต่อเติม
สถานท่ีท างาน 
อบต.ดงมะไฟ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้
สถานท่ีท างาน
ในท่ีท าการ อบต.

ปรับปรุงสถานท่ีท างาน,
ส านักงานปลัด,กองคลัง,กอง
การศึกษา,กองสวัสดิการ 
อบต.ฯลฯ ตามแบบ อบต.ดง
มะไฟก าหนด

 -  -      500,000  
   (งบ อบต.)

     500,000   
  (งบ อบต.)

      500,000   
  (งบ อบต.)

4 แห่ง สถานท่ี
ท างาน
อบต.มี
ความ
ทันสมัยและ
เพ่ือ
ประโยชน์
ในการ
บริการ
สาธารณะ

กองช่าง

5 โครงการต่อเติม
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ดง
มะไฟ

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการใช้
สถานท่ีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.
ดงมะไฟ

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตามแบบ อบต.ดงมะไฟ
ก าหนด

 -  -  -      250,000   
   (งบ อบต.)

   250,000   
(งบ อบต.)

3 แห่ง อาคารศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ทันสมัยและ
เป็น
ประโยชน์
แก่การใช้
งาน

กองช่าง/
กอง

การศึกษา



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการขุดลอก
ล าห้วยเดียก ม.1

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยเดียก จ านวน 1
 แห่ง

 -  -     500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

     500,000   
   (งบอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

      500,000   
    (งบอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

7 โครงการขุดลอก
ล าห้วยตาล ม.12

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยตาล จ านวน 1 
แห่ง

 -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

8 โครงการขุดลอก
ล าห้วยโศก ม.7

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยโศก จ านวน 1 
แห่ง

 -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการขุดลอก
ล าห้วยห้องแซง 
ม.8

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยห้องแซง จ านวน
 1 แห่ง

 -  -     500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

    500,000  
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

  500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

10 โครงการขุดลอก
ล าห้วยปุ๊ ม.6

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยปุ๊ จ านวน 1 แห่ง  -  -     500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

    500,000  
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

   500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

11 โครงการขุดลอก
ล าห้วยเรือ
ตอนบน ม.5,9

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยเรือตอนบน 
จ านวน 1 แห่ง

 -  -     500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

    500,000  
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

   500,000   
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

12 โครงการขุดลอก
ล าห้วยเตย
ตอนกลาง ม.2

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยเตยตอนกลาง
จ านวน 1 แห่ง

 -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

13 โครงการขุดลอก
ล าห้วยเตย
ตอนล่าง ม.3

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยเตยตอนล่าง
จ านวน 1 แห่ง

 -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

     500,000    
    (งบอุดหนุน

เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

14 โครงการขุดลอก
หนองแวง ม.10

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกหนองแวงจ านวน 1 
แห่ง

 -  - 1,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

15 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีตบ้าน
โพนก้างปลา-
บ้านดงน้อย

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ถนนแอสฟัลติก กว้าง 5 เมตร
 หนา 4ซม.

 -  -  - 8,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

 - 1 แห่ง ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง/
 ทาง
หลวง
ชนบท 
ฯลฯ

16 โครงการ
ก่อสร้างท่อหลอด
เหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ท่อลอดเหล่ียมตามแบบ อบต.
ดงมะไฟก าหนด

 -  -  - 2,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

2,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

12 แห่ง
 ท่อลอด
เหล่ียม
ข้ามห้วย
 ฯลฯ

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กอง
ช่าง/

หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

17 โครงการก่อสร้าง
อาคารตลาด
สินค้า OTOP หมู่
 5

เพ่ือให้
ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ในการขายสินค้า
 OTOP

ก่อสร้างอาคารตลาดสินค้า 
OTOP หมู่ 5

 -  -  - 8,000,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีพ้ืนท่ีใน
การขาย
สินค้า 
OTOP

กอง
ช่าง/

หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการขุดลอก
ฝายล าห้วยเตย 
ม.10

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกฝายล าห้วยเตย ม.10  -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กอง
ช่าง/

หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

19 โครงการต่อเติม
อาคาร
อเนกประสงค์ท่ี
ท าการ อบต.ดง
มะไฟ

เพ่ือให้มีอาคาร
อเนกประสงค์
ส าหรับประชุม 
จัดกิจกรรม หรือ
เก็บครุภัณฑ์ 
วัสดุอ่ืนๆ

ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ท่ี
ท าการ อบต.ดงมะไฟ

 -  -  -      250,000   
  (งบ อบต.)

 - 1 แห่ง ประชาชนท่ี
เข้ามา
ติดต่อ
ราชการ
ได้รับความ
สะดวกมาก
ข้ึน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสาย 
ดงน้อย-อ่างห้วย
เรือ

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนก
รีตสาย ดงน้อย-อ่างห้วยเรือ

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

 - 1 แห่ง ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

21 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล า
ห้วยเดียกถนนสู่
พ้ืนท่ีการเกษตร
สายดงมะไฟ-นา
แก

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมไปท่ีท า
การเกษตรได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว

ก่อสร้างสะพานข้ามล าห้วย
เดียกถนนสู่พ้ืนท่ีการเกษตร
สายดงมะไฟ-นาแก

 -  -  - 1,000,000  
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

 - 1 แห่ง ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้
ในการ
คมนาคม
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว

กอง
ช่าง/

หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

22 โครงการก่อสร้าง
ฝายก้ันน้ าล า
ห้วยซันตอนบน 
หมู่ 3

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ก่อสร้างฝายก้ันน้ าล าห้วยซัน
ตอนบน หมู่ 3

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภค

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

23 โครงการขุดลอก
หนองตาสุ

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภค

ขุดลอกหนองตาสุ  -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภค

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

24 โครงการถนน
คอนกรีตจาก
หมู่บ้าน-ดอนปู่ตา
 หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตจากหมู่บ้าน-
ดอนปู่ตา หมู่ 1

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

 - 1 แห่ง ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้
ในการ
คมนาคม
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 7

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

 - 1 แห่ง ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้
ในการ
คมนาคม
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

26 โครงการขุดลอก
หนองคัน ม.5

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกหนองคัน ม.5  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1 แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

27 โครงการขยาย
เขต/ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้าน
โพนก้างปลา ม.2

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขยายเขต/ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านโพน
ก้างปลา ม.2

 -  - 200,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

200,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

200,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

28 โครงการขุดลอก
ล าห้วยเรือ
ตอนบน ม.2

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกล าห้วยเรือตอนบน ม.2  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

29 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
ม.2 (สายหน้า
โรงเรียน)

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ก่อสร้างรางระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.2 (สายหน้าโรงเรียน)

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1สาย ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

30 โครงการขุดลอก
หนองนางตัน 
บ้านนาแก ม.4

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขุดลอกหนองนางตัน บ้านนา
แก ม.4

 -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

31 โครงการ
ปรับปรุงระบบ
ประปาภูเขา
(สร้างถังเก็บ
น้ าประปาพร้อม
ท่อส่งน้ า) ม.5

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
(สร้างถังเก็บน้ าประปาพร้อม
ท่อส่งน้ า) ม.5

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร 
คสล จากแยก
ถนนศรีวิชา-เต่า
งอยไปป่าช้า

เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมอย่าง
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล 
จากแยกถนนศรีวิชา-เต่างอย
ไปป่าช้า

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1สาย ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้
ในการ
คมนาคม
อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน



1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

33 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร ม. 
3,10,2,5

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ีทาง
การเกษตร ม. 3,10,2,5

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

4แห่ง ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร 
คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้านนา
แก ม.4

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านนาแก ม .4

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนก
รีตจากดงมะไฟ-
โพนก้างปลา

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัล
ติกคอนกรีตจากดงมะไฟ-โพน
ก้างปลา

 -  -  - 800,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

800,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ได้สะดวก

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

36 โครงการขยาย
เขต/ปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน หนองไผ่
 ม.7

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
เพ่ือการอุปโภค-
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร

ขยายเขต/ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน หนองไผ่ ม.7

 -  -  - 500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

500,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

1แห่ง ประชาชน
มีน้ าเพ่ือ
การ
อุปโภค-
บริโภคและ
เพ่ือ
การเกษตร

กองช่าง/
หน่วยงาน
ท่ีให้เงิน
อุดหนุน

  -  - 8,800,000    36,100,000 19,350,000รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 36  โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2   แผนงานเคหะและชุมชน: งานไฟฟ้าและถนน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโครงการ

ขยายเขตไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตร
ภายในต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนครส าหรับขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 
12 หมู่บ้าน

 -  -  - 1,000,000
 (งบ อบต.)

1,000,000
 (งบ อบต.)

12
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

2 อุดหนุนโครงการ
ติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้านหมู่ 1-12

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัด
สกลนครส าหรับขยาย
เขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร จ านวน 
12 หมู่บ้าน

 -  -  - 1,200,000
 (งบ อบต.)

1,200,000
 (งบ อบต.)

12
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



1.2   แผนงานเคหะและชุมชน: งานไฟฟ้าและถนน (แนวทางท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพ)  

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการติดต้ัง
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในท่ี
สาธารณะ/
ภายในหมู่บ้าน/
พ้ืนท่ีทาง
การเกษตรหมู่ 
1-12

เพ่ือให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน
หลัก

หมู่ 1 - 12  -  -  - 100,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

100,000 
(งบอุดหนุน
เฉพาะกิจ)

12 
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์
เพียงพอและ
สามารถ
ประหยัด
ค่าใช้จ่าย

กองช่าง,
หน่วยงานท่ี

ให้การอุดหนุน

4 โครงการขยาย
เขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้านบ้านดง
ขวาง หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน

 -  -  - 200,000 
(งบ อบต.)

200,000 
(งบ อบต.)

1 
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง,
หน่วยงานท่ี

ให้การอุดหนุน

5 อุดหนุนไฟฟ้า
เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตรจาก
หมู่บ้าน-ไปป่าช้า

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน

 -  -  - 300,000 
(งบ อบต.)

300,000 
(งบ อบต.)

1 
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง,
หน่วยงานท่ี

ให้การอุดหนุน

 -   -  - 2,800,000 2,800,000รวม แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 5 โครงการ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
 -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี  5  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
5 ยุทธด้านยการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
5.2   แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการ

ฝึกอบรมชุด
ปฎิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.ดง
มะไฟ ในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็น
ระบบรวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ์

ผู้เข้าร่วมอบรม อบต.
ละไม่น้อยกว่า 50 
คน/แห่ง

 -  - 230,000  -  - ผู้เข้าร่วม
โครงการ
มีความรู้
ไม่น้อย
กว่า 70

 %

พัฒนาระบบ
การปฏิบัติงาน
ของชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ า อบต.
ดงมะไฟ ใน
ภาวะฉุกเฉินให้
เป็นระบบ
รวดเร็วและทัน
ต่อเหตุการณ์

ส านักปลัด
และ

หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง

 -   - 230,000  -  -รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03  
 

บัญชีจ ำนวนครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  อ ำเภอเมืองสกลนคร  

จังหวัดสกลนคร 
 



แบบ ผ.๐3

เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
 2561 
(บาท)

 2562 
(บาท)

 2563 
(บาท)

  2564  
(บาท)

 2565 
(บาท)

1 แผนงานสาธารณะสุข/
งานบริการสาธารณะ
สุขและงานสาธารณะ
สุขอ่ืน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่่ากว่า 2,400 ซี
ซี แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ่านวน 1 คัน

 -  -  - 950,000
 (งบเงิน
อุดหนุน

เฉพาะกิจ)

 - ส่านักปลัด/
หน่วยงานท่ี

ให้เงินอุดหนุน

 -  -  - 950,000  -รวม

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก


