


 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561–2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

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

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559  ข้อ 4  และข้อ 17 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลดงมะไฟ และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ให้ความเห็ นชอบในสมัยประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 14  สิงหาคม 2562  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ดงมะไฟ พิจารณาอนุมัติตามล าดับแล้ว 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ มีแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17(4) และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  3)  
พ.ศ.2561  จึงประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะไฟ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่   14   สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕62 
 
 
 

                                                  (ลงชื่อ) 
      (นายศักดิ์บุรุษ   แก้วเสถียร) 

               รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

 

 

 

 



 

ค าน า 
 

  ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มาตรา 16 และมาตรา 17  บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับ ตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบ
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 ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

สิงหาคม 2562 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
                                     หน้า 

ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

 - บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น   (แบบ ผ.01)     1 

 - รายละเอียดโครงการ                               (แบบ ผ.02)                                     2-9 

 - รายละเอียดโครงการ โครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/1) 10 

 - บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น                (แบบ ผ.03) 11 

 ภาคผนวก  

            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักการและเหตุผล 
ในการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม (คร้ังที่ ๑) 

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

 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีภารกิจส าคัญ ในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น  และได้มีการจัดท าและประกาศการใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  2562 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีความจ าเป็นในการเพ่ิมเติมโครงการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ และเพ่ือเป็นการเชื่อมโยงโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ทั้งนี้เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จ าเป็นและตามความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ จึงได้เพ่ิมเติมโครงการเพ่ือบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม (ครั้งที ่1) 



 
 
 
 
 

 

 

แบบ ผ.01 

 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

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
พัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน
1.1 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

 -  - 12 3,050,000 2 800,000  -  -  -  - 14 3,850,000

1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

 -  - 1 300,000  -  -  -  -  -  - 1 300,000

รวมยุทธศาสตร์ฯ 1 13 3,350,000 2 800,000       15 4,150,000

2) ยุทธศำตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม

2.3 แผนงานการศึกษา  -  -  -  - 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000

รวมยุทธศาสตร์ 2  -  -  -  - 2 1,200,000 2 1,200,000 2 1,200,000 6 3,600,000

รวมท้ังส้ิน  -  - 13     3,350,000 4 2,000,000 2 1,200,000 2 1,200,000 21 7,750,000

ปี 2561 ปี 2562 รวม  5  ปี 

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงมะไฟ  อ ำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

ยุทธศำสตร์
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ผ.01



 

 

 

 

 

แบบ ผ.02  

 
บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น  
พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

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

ศาลา
อเนกประสงค์ 
บ้านดงมะไฟ
ประชาพัฒนา 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ีส าหรับ
การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ร่วมกัน
ของประชาชน
ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ 
บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา 
หมู่ท่ี 11 จ านวน 1 แห่ง ท่ีต้ัง
โครงการพิกัด latitude : 
17.090243  longitude : 
104.115515

- 500,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมี
สถานท่ี
ส าหรับจัด
กิจกรรม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงาน
กองช่างองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟ

เพ่ือพัฒนา
อาคารสถานท่ี
กองช่างให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างอาคารส านักงานกอง
ช่างองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟ จ านวน 1 แห่ง ท่ีต้ัง
โครงการพิกัด latitude : 
17.089374  longitude : 
104.103662

- 500,000 - - - 1 แห่ง กองช่างมี
อาคาร
สถานท่ีได้
มาตรฐาน 
ถูก
สุขลักษณะ 
เตรียม
รองรับผู้มา
ติดต่อราชการ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

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 ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการขุดลอก
หนองแวง บ้าน
โนนสมบูรณ์ หมู่
ท่ี 10

-เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ค่าขุดลอกหนองแวง บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ท่ี 10 จ านวน 
11,000 ลูกบากศ์เมตร ท่ีต้ัง
โครงการพิกัด latitude : 
17.074665  longitude : 
104.098414

- 400,000 - - - 1 แห่ง -มีน้ าใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการ
ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโพนก้างปลา
 หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพน
ก้างปลา หมู่ท่ี 2 จ านวน 525
 ลูกบากศ์เมตร  ท่ีต้ังโครงการ
พิกัด latitude : 
17.065241 longitude : 
104.087195

- 200,000 - - -  1 สาย มีถนนลกูรัง
ทีป่ระชาชน
สามารถ

สญัจรไป –

 มา ได้
สะดวก

กองช่าง

5 โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 
ร.10

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 
  รัชกาลท่ี 10

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 ร.10 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ 
จัดท าป้าย อุปกรณ์กีฬาและ
จัดท าสวนหย่อม ฯลฯ

- 300,000 - - - 1 แห่ง ประชาชน
ในพ้ืนท่ี
สามารถใช้
เป็นสถานท่ี
พักผ่อน

กองช่าง



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 ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

6 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
โพนแดง หมู่ท่ี 8

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โพนแดง หมู่ท่ี 8 ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.38 เมตร 
ยาว 90.00 เมตร ท่ีต้ัง
โครงการ พิกัด latitude : 
17.032250  longitude : 
104.135859

- 200,000 -- - - รางระบาย
น้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน 1 
สาย

มีทางระบาย
น้ าท าให้น้ า
ไม่ท่วมขัง
ภายใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

7 โครงการ
ซ่อมแซมถนนผิว
จราจรลูกรัง
ภายในต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ค่าซ่อมแซมถนนผิวจราจร
ลูกรังภายในต าบลดงมะไฟ 
จ านวน 525 ลูกบากศ์เมตร

- 200,000 -- - - ถนนลูกรัง
ท้ังต าบล

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองไผ่ หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 
12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
600.00 ตร.ม.

- 350,000 -- - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
สาย

มีถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง



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 ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการขยาย
ถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
หนองไผ่ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ค่าขยายถนนผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ท่ี 7 
จ านวน 2 ช่วง ช่วงท่ี 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร 
ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 92.00 
ตร.ม.  ช่วงท่ี 2 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 0.50 เมตร ยาว 
100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.ตาม
แบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ดงมะไฟ

- 200,000 -- - - ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
จ านวน ๑ 
สาย

มีถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็กท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้าง
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ภายในต าบลดง
มะไฟ

  -เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

ค่าก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน
ภายในต าบลดงมะไฟ

- 200,000 -- - - ธนาคารน้ า
ใต้ดิน
ภายใน
ต าบลดง
มะไฟ

ประชาชนมี
น้ ากักเก็บไว้
ใช้ในฤดูแล้ง

กองช่าง



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 ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลติ
กคอนกรีต
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงมะไฟ หมู่
 1

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป
 – มา ได้สะดวก

ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอ
นกรีตภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดงมะไฟ ขนาดกว้าง 5
  เมตร    ตามแบบอบต.ดง
มะไฟก าหนด

- -   300,000 - - ถนนแอส
ฟัลติกคอ
นกรีต
จ านวน ๑ 
สาย

มีถนนแอส
ฟัลติกคอนก
รีตท่ี
ประชาชน
สามารถ
สัญจรไป – 
มา ได้สะดวก

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
เสาธงชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงมะไฟ หมู่
 1

เพ่ือให้เด็กเล็กมี
ความรักชาติไทย

 เสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดงมะไฟ หมู่ 1

        20,000   -  -  - เสาธงชาติ 
1 แห่ง

เด็กเล็กมี
ความรักชาติ
ไทย

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ซุ้มประตูโครง
เหล็ก หน้า
ส านักงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดง
มะไฟ

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดง
มะไฟ และ
สวยงาม

ก่อสร้างซุ้มประตูโครงเหล็ก
ทรงโค้ง หน้าส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะไฟ

- -   500,000 - - ซุ้มประตู
โครงเหล็ก
ทรงโค้ง 
จ านวน 1 
แห่ง

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลได้
ประชาสัมพัน
ธ์และสวยงาม

กองช่าง



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 ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

  - 3,050,000  800,000  
- -รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน 12  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

ติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านดง
มะไฟประชา
พัฒนา หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่อง
สว่างในการสัญจร
ไปมา

  - ขยายเขตไฟฟ้ารวม
ค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บ
ค่าส ารวจและออกแบบ 
 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสกลนคร

-   300,000  -   - - - มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง 1 
หมู่บ้าน

ประชาชนได้ 
รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มา

 -       300,000     -   -   -

 -    3,350,000    800,000   -   -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม คร้ัง ท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา

รวม แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 1 โครงการ

รวมยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.  ในเขตจังหวัดท่ี 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

2.3 แผนงานการศึกษา (แนวทางท่ี 2.3ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนโรงเรียน

ภายในต าบลดง
มะไฟค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ให้กับช้ันอนุบาล
ถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาการของ เด็ก
นักเรียนส่งเสริม
โภชนาการตามวัย ท้ังน้ี
ต้องถูกต้องตามระเบียบและ
อ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วน
ต าบลฯ

 สนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียนท้ัง 6 แห่ง

 -  -        700,000 700,000 700,000  6 แห่ง  เด็ก
นักเรียนมี
โภชนาการ
ตามวัย

กอง
การ
ศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

แบบ     ผ.02



2.3 แผนงานการศึกษา (แนวทางท่ี 2.3ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม)  
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ผลลัพธ์ท่ี
คาดว่าจะ

ได้รับ

2 อุดหนุนโรงเรียน
ภายในต าบลดง
มะไฟค่าอาหาร
เสริม(นม)
โรงเรียนให้กับช้ัน
อนุบาลถึง
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาการของ เด็ก
นักเรียนส่งเสริม
โภชนาการตามวัย ท้ังน้ี
ต้องถูกต้องตามระเบียบ
และอ านาจหน้าท่ีตาม
พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลฯ

 สนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียนท้ัง 6 แห่ง

 -  - 500,000 500,000 500,000  6 แห่ง  เด็ก
นักเรียนมี
โภชนาการ
ตามวัย

กอง
การ
ศึกษาฯ

  -   -    1,200,000 1,200,000 1,200,000รวม แผนงานการศึกษา จ านวน  2  โครงการ



 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1  
 

บัญชีจ ำนวนโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่น  

พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ส ำหรับโครงกำรเกินศักยภำพ 

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 โครงการติดต้ัง

ระบบสัญญาณ
ไฟจราจร
บริเวณส่ีแยก 
นาแก-นาอ้อย

เพ่ือความคล่องตัว
ในการบริหาร
การจราจรและให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา

ติดต้ังระบบสัญญาณไฟ
จราจรบริเวณส่ีแยก นา
แก-นาอ้อย

 -  - 2,000,000   
(แขวงการทาง

สกลนคร)

 -  - 1 แห่ง ประชาชนมีความ
คล่องตัวในการ
บริหารการจราจร
และให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มา

กองช่าง

 -   - 2,000,000   -   -รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณและท่ีมา

ส าหรับ โครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ผลลัพธ์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

แบบ ผ.02/1


