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องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
อ าเภอลืออ านาจ   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 





 
 

ค าน า 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนภายในต าบล ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นหมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความใช่วย
เหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง และข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง จึ งได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมและงบประมาณเงินอุดหนุนพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลดงบัง ให้มีประสอทธิภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                   หน้า 
 

ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       1 
1.1  ด้านกายภาพ        1 
1.2  ด้านการเมือง/การปกครอง       ๓ 
1.3  ประชากร         ๔ 
1.4  สภาพสังคม        ๔ 
1.5  ระบบบริการพ้ืนฐาน       ๕ 
1.6  ระบบเศรษฐกิจ        ๖ 
1.7  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       ๗ 
1.8  ทรัพยากรธรรมชาติ        ๗ 
        

ส่วนที่  2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๘ 
2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค    ๘ 
2.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๑๒ 
๒.๓  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      ๑๕ 
 

 

ส่วนที ่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสูงการปฏิบัติ     1๘ 
 ๓.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      1๗ 
 ๓.๒  บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น       ๑๙   
   

ส่วนที่  5 การติดตามและประเมินผล       ๘๐   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

ส่วนที่ ๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ตั้ง  
  ชุมชนดงบังมีประวัติความเป็นมา การตั้งถิ่นฐานการปกครอง วิถีการด าเนินชีวิตจากการบอกเล่าของ
คนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมา พอรวบรวมเป็นข้อมูลโดยสังเขปคือ มีการตั้งถิ่นฐานของราษฎรในสมัยรัชกาลที่ ๒ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประมาณ  พ.ศ. ๒๓๖๐ โดยราษฎรอพยพมาจากหมู่บ้านลืออ านาจ (ในเขตเทศบาลต าบล
อ านาจในปัจจุบัน) โดยทางเกวียนแบกหามสัมภาระต่างๆ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้าน  (ดงบ้านยาง) ตั้งอยู่ทิศตะวันตกบ้าน
เสาเล้าในปัจจุบัน ต่อมาได้เกิดโรคระบาดราษฎรล้มป่วยและตายจ านวนหนึ่ง จึงอพยพผู้คนครอบครัวโดยทางเกวียน
ขนสัมภาระสิ่งของต่างๆ และสัตว์เลี้ยงไปทางทิศตะวันออก เดินทางประมาณ  ๒  กิโลเมตร โดยทางเกวียน (พาหนะ
ที่ใช้วัวลากจูง ๒ ตัว) แอกที่คอวัวเกิดหัก จึงไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จงึพักแรม ณ บริเวณ นั้น และตั้งเป็นหมู่บ้าน 
ชื่อ บ้านกุดแอก (ตามต านานแอกหัก) อยู่มาหลายสิบปี เกิดโรคอหิวาระบาด หรือชาวบ้านเรียกว่าโรคห่า ชาวบ้านจึง
เดินทางไปทางทิศตะวันออกอีก โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่า (บ้านขามป้อม) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านโนนจาน และกลุ่มหนึ่ง
เดินทางไปทางทิศตะวันตก  ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงบัง  จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันชาวบ้านได้เรียกชื่อบ้านกุดแอกเป็น 
บ้านโนนบ้านเก่า หลักฐานยืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของราษฎร ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ซึ่งสันนิษฐานจากหลักฐาน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ คือ ใบเสมาที่ดงบ้านยาง – หนองกุดสิม ต้นศรีมหาโพธิ์โนนบ้านเก่า ประวัติการปกครอง
หมู่บ้าน  มีรายชื่อก านัน ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.  นายใส   ขันติกิจ  เป็นก านันคนแรก   
  ๒.  นายซุย วรศาสตร์  เป็นก านันคนที่  ๒ 
   (ในสมัยนี้ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นหลายหมู่บ้าน  ในรัชกาลที่ ๖) 
  ๓.  นายเลิง   หาดี  เป็นก านันคนที่  ๓ 
  ๔.  นายรินทร์  ต้นเกตุ  เป็นก านันคนที่  ๔ 
  ๕.  นายไข   มะดารัก  เป็นก านันคนที่  ๕ 
  ๖.  นายยงค์   ต้นโพธิ์    เป็นก านันคนที่  ๖ 
  ๗.  นายอุเทน  กาเผือก  เป็นก านันคนที่  ๗ 
  ๘. นายแสวง   ยืนยั่ง  เป็นก านันคนที่  ๘ 
  ๙.   นายสุวรรณ์   พันธ์วงศ ์ เป็นก านันคนท่ี  ๙ 
  ๑๐. นายชัยวัฒน์  พันธุมา เป็นก านันคนที่  ๑๐ (คนปัจจุบัน) 
 

ที่ตั้ง  หมู่ที่  ๑๕ บ้านดอนชี  ต าบลดงบัง  อ าเภอลืออ านาจ  จังหวัดอ านาจเจริญ  ๓๗๑๒๐เบอร์โทรศัพท์                          
๐-๔๕๕๒-๕๙๐๐ ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๙  ห่างจากอ าเภอลืออ านาจ  
ประมาณ  ๑๗ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดอ านาจเจริญ ๓๗ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๐ นาท ี
 
 

 
 



 
 

-๒- 
 
 

อาณาเขต  ทิศเหนือ     จด ต าบลหนองมะแซว,ต าบลปลาค้าวอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 ทิศใต้  จด ต าบลดุมใหญ่ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ทิศตะวันออก จด ต าบลไม้กลอน อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 ทิศตะวันตก จด ต าบลเปือย,ต าบลแมด อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

  เนื้อท่ี  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๘,๑๒๕ ไร่ หรือ ๔๕.๒๓ ตารางกิโลเมตร 
 

  ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลดงบัง  มีสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบดอน   มีล าห้วยไหลผ่าน ๒ สาย คือ ห้วยจันลัน   
                   ล าห้วยแซว  ประชากรประกอบอาชีพท านาเป็นส่วนใหญ่ 

 

  ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนแห้งแล้ง มี ๓ ฤด ู
  ฤดูร้อน    เดือนกุมภาพนัธ์-เดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๘ องศาเซลเซียส 
         ฤดูฝน     เดือนพฤษภาคม-กันยายน    อุณหภูมิเฉลี่ย ๓๐ องศาเซลเซียส 
         ฤดูหนาว เดือนตุลาคม-เดือนมกราคม                   อุณหภูมิเฉลี่ย ๒๘ องศาเซลเซียส 
 

   ๑.๔  ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่ต าบลดงบัง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ า 
 

   ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
    ๑.๕.๑ แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

   มีล าห้วย     ๒   สาย 
   บึง,หนองและอ่ืนๆ   ๓๒ แห่ง 

  ๑.๕.๒ แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
      ฝายประชาอาสา    ๓  แห่ง 

    ฝายน้ าล้น    ๗ แห่ง 
    บ่อน้ าตื้น            ๖๗  แห่ง 
    บ่อน้ าโยก            ๕๖ แห่ง 

    ถังน้ า ค.ส.ล.            ๕๘ แห่ง 
     ระบบประปาหมู่บ้าน           ๑๖ แห่ง 

 

  ๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
    ๑.๖.๑  ป่าไม้ในชุมชน            ๑๒  แห่ง 

  ๑.๖.๒  ป่าช้าสาธารณะ              ๙  แห่ง 
 
 

 
 
 



 
 

-๓- 
 

๒. ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑ เขตการปกครอง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ไดรับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล               
เมื่อวันที่  ๑๖  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙  แบ่งเขตการปกครอง ทั้งหมด  ๑๖  หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่ที่ 
 

ชือ่หมู่บ้าน 
 

ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

๑ บ้านดงบัง นายพนัค า  ศรีสุข 
๒ บ้านโนนจาน นายชัยวัฒน์  พันธุมา (ก านัน) 
๓ บ้านดงบัง นายชรินทร์วรศาสตร์ 
๔ บ้านเหล่าฝ้าย นายสมพงษ์   มุขไชยา 
๕ บ้านดอนชี นายเสมอ   สมคิด 
๖ บ้านหนองยาง นายอุดร  โคตรหา 
๗ บ้านจอก นายสมชาย  จันทราช 
๘ บ้านเหล่าฝ้าย นายสุจริต  อุทธา 
๙ บ้านดอนชี นายสุรพล  จันมี 

๑๐ บ้านกุงชัย นายสมชาติ   ยืนยั่ง 
๑๑ บ้านกุงชัย นายวีระ  มียา 
๑๒ บ้านหนองมะยอด นายชัยพล   ต้นโพธิ์ 
๑๓ บ้านกุงชัย นายอนัน  อกอุ่น 
๑๔ บ้านเสาเล้า นายชูชาติ  แร่ทอง 
๑๕ บ้านดอนชี นายโชคชัย   แสนเลิง 
๑๖ บ้านจอก นางฉวีวรรณ สิถิระบุตร 

 
๒.๑ การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  มีเขตเลือกตั้ง จ านวน ๑๖ หน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ 
 

หน่วยที่ บ้าน หน่วยที่ บ้าน 

๑ บ้านดงบัง ๙ ดอนชี 
๒ บ้านโนนจาน ๑๐ กุงชัย 
๓ บ้านดงบัง ๑๑ กุงชัย 
๔ บ้านเหล่าฝ้าย ๑๒ หนองมะยอด 
๕ บ้านดอนชี ๑๓ กุงชัย 
๖ บ้านหนองยาง ๑๔ เสาเล้า 
๗ บ้านจอก ๑๕ ดอนชี 
๘ บ้านเหล่าฝ้าย ๑๖ จอก 



 
 

-๔- 
 

๓. ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น ๖,๓๒๑ คน แยกเป็นชาย ๓,๑๒๕ คน หญิง ๓,๑๙๖ คน จ านวนครัวเรือน                 
๑,๘๑๗  ครัวเรือนความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๓๙.๒๕ คน/ ตารางกิโลเมตร 

 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร รวม ครัวเรือน     

(หลังคาเรือน) ชาย(คน) หญิง(คน) 
๑ บ้านดงบัง นายพันค า  ศรีสุข ๑๗๙ ๒๑๖ ๓๙๕ ๑๓๕ 
๒ บ้านโนนจาน นายชัยวัฒน์  พันธุมา (ก านัน) ๑๓๓ ๑๒๖ ๒๕๙ ๗๖ 
๓ บ้านดงบัง นายชรินทร์ วรศาสตร์ ๒๖๐ ๒๖๖ ๕๒๖ ๑๕๖ 
๔ บ้านเหล่าฝ้าย นายสมพงษ ์  มุขไชยา ๑๙๖ ๒๐๔ ๔๐๐ ๑๐๙ 
๕ บ้านดอนชี นายเสมอ   สมคิด ๑๘๑ ๒๓๒ ๔๑๓ ๑๒๗ 
๖ บ้านหนองยาง นายอุดร  โคตรหา ๑๘๒ ๑๘๙ ๓๗๑ ๑๐๐ 
๗ บ้านจอก นายสมชาย  จันทราช ๑๓๕ ๑๓๔ ๒๖๙ ๙๙ 
๘ บ้านเหล่าฝ้าย นายสุรพล  จันมี ๑๕๕ ๑๗๔ ๓๒๙ ๙๓ 
๙ บ้านดอนชี นายธานี  รัตนศรี ๒๖๐ ๒๗๐ ๕๓๐ ๑๖๒ 

๑๐ บ้านกุงชัย นายสมชาติ   ยืนยั่ง ๒๙๔ ๒๘๗ ๕๘๑ ๑๘๙ 
๑๑ บ้านกุงชัย นายวีระ  มียา ๓๖๐ ๓๕๓ ๗๑๓ ๒๓๓ 
๑๒ บ้านหนองมะยอด นายชัยพล   ต้นโพธิ์ ๑๑๗ ๑๔๒ ๒๕๙ ๗๔ 
๑๓ บ้านกุงชัย นายอนัน  อกอุ่น ๓๔๒ ๓๒๗ ๖๖๙ ๒๒๒ 
๑๔ บ้านเสาเล้า นายชูชาติ  แร่ทอง ๗๐ ๖๗ ๑๓๗ ๓๕ 
๑๕ บ้านดอนชี นายโชคชัย   แสนเลิง ๑๔๒ ๑๕๒ ๒๙๔ ๘๖ 
๑๖ บ้านจอก นางฉวีวรรณ  สิถิระบุตร ๑๑๙ ๑๐๗ ๒๒๖ ๖๓ 

รวม ๓,๑๒๕ ๓,๒๔๖ ๖,๓๗๑ ๑๙,๕๙ 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        ๔  แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุงชัย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนชี 
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านเหล่าฝ้าย 

    โรงเรียนประถมศึกษา    ๖  แห่ง 
- โรงเรียนบ้านกุงชัย 
- โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 
- โรงเรียนบ้านหนองยาง 
- โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 
- โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 
- โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 

 



 
 

-๕- 
 

 
    โรงเรียนมัธยมศกึษา (ขยายโอกาส)   ๑    แห่ง 

- โรงเรียนบ้านกุงชัย 
     กศน.ต าบลดงบัง     ๑    แห่ง 

    ที่อ่านหนังพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   ๑๖  แห่ง 
 

๔.๒ การสาธารณสุข 
  ประชากรส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดี   โรคที่มักเกิดในชุมชนได้ แก่ โรคเบาหวาน ความดัน เอดส์ 
ไข้เลือดออก และโรคอื่นๆ มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ๒ แห่ง ดังนี้ 

   ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนชี  ตั้งอยู่ หมู่ที ๑๕ บ้านดอนชี ต าบลดงบัง อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ  รับผิดชอบ ๘  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ บ้านดอนชี  หมู่ที่ ๗,๑๖ บ้านจอก                
หมู่ที่  ๑๒  บ้านหนองมะยอด  หมู่ที่ ๔,๘ บ้านเหล่าฝ้าย 

   ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงบัง  ตั้งอยู่  หมู่ที ๑ บ้านดงบัง ต าบลดงบัง อ าเภอ                 
ลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ  รับผิดชอบ ๘  หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓ บ้านดงบัง  หมู่ที่ ๑๐,๑๑,๑๓ บ้านกุงชัย                
หมู่ที่  ๒  บ้านโนนจาน  หมู่ที่ ๖  บ้านหนองยาง  หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  ไม่มีปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ 
 

๔.๔ ยาเสพติด 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  พบว่ายังมีกลุ่มผู้เสพ ผู้ค้ากลุ่มเสี่ยง ซึ่งองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลดงบัง  ได้ตระหนักถึงพิษภัยของปัญหายาเสพติด และยังมีการตั้งงบประมาณสนับสนุนตลอดจนการ                
บูรณาการกับหน่วยงานอื่น เพ่ือด าเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลดงบัง  

 

๔.๕ กาสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ได้มีการด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
  ๑. ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
  ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  ๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
  ๔. ตั้งงบประมาณเพ่ือให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ยากจน รายได้น้อย เด็กยากจนไร้ที่พ่ึง 
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

   ถนนลาดยาง     ๔    สาย 
   ถนนคอนกรีต เชื่อหมู่บ้าน              ๒    สาย 
   ถนนดินลูกรัง     ๔๘  เส้น 
   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
   สะพาน       ๙   แห่ง 
 

 



 
 

-๖- 
๕.๒ การไฟฟ้า 

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  มี๑๖หมู่บ้าน มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
 ๕.๓ การประปา 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ได้ถ่ายโอนภารกิจการบริหารกิจการระบบประปาให้กับ
หมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการสามารถให้บริการคลอบคลุมได้ทุกครัวเรือน เป็นระบบประปาใต้ดิน จ านวน  ๒๖ แห่ง 
 

 ๕.๔ โทรศัพท์ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล ไม่มีตู้                        

โทรศัพท์สาธารณะให้บริการ 
 

 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  มีที่ท าการไปรษณีย์ย่อย ๑ แห่ง  ตั้งอยู่ที่   หมู่ที่   ๑  บ้านดงบัง  มีหอกระจายข่าว                    

เสียงตามสาย ส าหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารครบทุกหมู่บ้าน และมีบริการอินเตอร์เน็ท ณ ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงบัง ทุกวัน 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 

   ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง มากกว่าร้อยละ  ๗๐ ประกอบ
อาชีพด้านการเกษตร ท านา ท าไร่ ท าสวน อ่ืนๆ 
 

 ๖.๒ การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ไม่มีการประกอบอาชีพด้านการประมง 
 

 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
  เป็นการประกอบการในลักษณะการเลี้ยงในครัวเรือน เพ่ือเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง

เป็ด   ไก ่ โค  กระบือ  สุกร มีโรงเลี้ยงไก่  ๒  แห่ง  และโรงเลี้ยงสุกร  ๑  แห่ง  
 

 ๖.๔ การบริการ - 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว– 
 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
  เป็นการประกอบอุตสาหกรรมขนาดย่อม เช่น โรงสีข้าว โรงเย็บผ้า ฯลฯ 
 

 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
     ปั๊มน้ ามัน       ๑๐  แห่ง 
     โรงสีข้าว       ๔๗  แห่ง 

    ร้านขายของช า       ๑๕  ร้าน 
    ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์        ๗  ร้าน 
    รับเหมาก่อสร้าง       ๑๐ ราย 
    ร้านขายอาหาร       ๑๔  ร้าน 
    กลุ่มอาชีพ       ๒๘  กลุ่ม 
    กลุ่มออมทรัพย์       ๑๖  กลุ่ม 
 



 
 

-๗- 
 

 ๖.๘ แรงงาน 
   แรงงานในพ้ืนที่องค์การริหารส่วนต าบลดงบัง  แบ่งเป็นแรงงานภาคเกษตร แรงงาน
ภาคเอกชน และแรงงานภาครัฐแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร 
 ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๗.๑ การนับถือศาสนา 
  - นับถือศาสนาพุทธ    ร้อยละ  ๙๘ 
  -  นับถือศาสนาคริสต์ อ่ืนๆ   ร้อยล่ะ  ๒ 

   -  วัด      ๙  แห่ง 
   -  ส านักสงฆ ์     ๒  แห่ง 
   -  คริสตจักร     ๒  แห่ง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
  -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   เดือน     มกราคม 
  -  ประเพณีวันสงกรานต์   เดือน     เมษายน 
  -  ประเพณีวันลอยกระทง   เดือน     ตุลาคม-พฤศจิกายน 
  -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา เดือน     กรกฎาคม-ตุลาคม-พฤศจิกายน 
  -  ปะเพณีบุญปราสาทผึ้ง   เดือน  พฤศจิกายน 
 

 ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  -ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลดงบัง มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 

การท าเครื่องจักสานใช้ในครัวเรือน การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพ้ืนบ้าน การท ามาหากินโดยวิธีทางธรรมชาติ 
  - ภาษาถิ่น  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตต าบลดงบัง ใช้ภาษาพ้ืนเมือง ภาษาอีสาน 
 

 ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลดงบัง ได้มีการผลิตของใช้พ้ืนเมืองไว้ใช้ในชีวิตประจ าวัน และเหลือไว้

ส าหรับจ าหน่าย เช่น ผ้าขิด ผา้ไหม เครื่องจักสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๘.๑ น้ า น้ าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ น้ าใต้ดิน โดย
ผ่านกระบวนการของระบบประปา ในช่วงฤดูแล้งจะมีบางหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง จึงต้องมีการให้บริการเรื่องรถน้ า เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส าหรับน้ าเพ่ือ
การเกษตรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝน น้ าจาก ล าห้วย ล าธาร หนองน้ าสาธารณะ ซึ่งยังไม่เพียงพอส าหรับการท า
การเกษตรตลอดฤดูกาล 

 

   ๘.๒  ป่าไม้  ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง มีลักษณะเป็นป่าเบญจพรรณผลัดใบ
ในฤดูแล้ง ช่วงตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน มีพันธุ์ไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ประดู่  ยางนา เต็ง  รัง แดง 
มีลักษณะเป็นป่าโปร่ง มีไม้ยืนต้นกระจายอยู่ห่างๆ ยังคงความสมบูรณ์ของป่าตามธรรมชาติ 
 

     
 

 



 
 

-๘- 
 
    ๘.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
     ทรัพยากรธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ยังมีปริมาณเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ สภาพดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การท าการเกษตร ท านาปลูกข้าว 
ท าสวน ท าไร่ น้ าส่วนใหญ่จะเป็นน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ที่ใช้เพ่ือการเกษตร 
 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.๑ ความส าพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
   ๑ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
    สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ใน

ขณะนี้นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติ ที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบาย
แหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคน ต้องมุ่งด าเนินการไป
พร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่ คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง                  
และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดี กินดี สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป
ประกอบด้วย๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ และ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย 

    ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุสาหกรรม เกษตรและการบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิตติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโลโลยีและวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้ง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้ เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทาง กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

    ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 

 
 
 



 
 

-๙- 
 
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม
สีเขียว 

    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วย
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

   ๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (อยู่ในระหว่าง

การประชุมระดมความคิดเห็นทิศทางของแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วนทั้งระดับทั้ง ๔ ภาค)โดยในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ 
การผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

    วิสัยทัศน์   
    จากสถานะของประเทศเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ 

ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักความสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่งคงและยั่งยืน สั งคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข และน าสู่การ
บรรลุวิสัยทัศนร์ะยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

 

    เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
    ๑. การหลุดพ้นจากก าดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
     (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP per Capita) และรายได้ประชาชน

ต่อหัว (GNP per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

     (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
     (๔) การลงงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 



 
 

-๑๐- 
 
    ๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
   สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

     (๑ ) ป ระชาชน ทุ ก ช่ ว งวั ยมี ค วามมั่ น ค งท างด้ าน เศ รษ ฐกิ จแล ะสั งคม 
(SocioEconomicSecurite) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

     (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
     (๓) สถาบันทางสังคมมีความเขม้แข็ง 
    ๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
     (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 

    ๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระห่างการอนุรักษ์และการใช้

    ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
     (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนสภาพ 

    ภูมิอากาศ 
     (๔) เพ่ิมประสทธิภาพและเสริมสร้างธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ  

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 

    ๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
     (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรง่ใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
     (๒) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

   กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
    ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 

    ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
    ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมในสังคม 
    ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
    ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิตติกส์ 
    ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
    ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    ๑๐. ยุทศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 



 
 

-๑๑- 
 

  ๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
     ๑) แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอตุสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ และเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวก ด้าน
การค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๒. สร้างคนให้มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
บากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 

๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและ
ระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดย
ส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย ์

   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง(อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร,อ านาจเจริญ) 
   มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนนน้ า               

การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
   โครงการที่ส าคัญ 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องให้เพ่ือการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 

  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง(อุบลราชธานี,ศรีสะเกษ,ยโสธร
อ านาจเจริญ) 
 

   วิสัยทัศน์   
   “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
   พันธกิจ 

๑. พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าว
หอมมะลิคุณภาพดี 

๒. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 



 
 

-๑๒- 
 

๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ
การค้าชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิ สติกส์ เพ่ือเศรษฐกิจเซิง
สร้างสรรค ์
 

  เป้าประสงค์รวม 
๑. เพ่ิมผลผลิตให้ได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปเพ่ิมช่องทางการตลาดทั้ง

ในและต่างประเทศ  ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและเสริมสร้างการบริหารจัดการ การ

มีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
๓. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ่มจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ ที่มี

ประสิทธิภาพ 
 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิ ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี 
๓. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน คา่เป้าหมายร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสูค่วามต้องการของตลาด 
 

  เป้าประสงค์ 
๑. เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตามมาตรฐาน 
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์จากการแปร

รูปข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
๓. พัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวหอมมะลิ

คุณภาพดี 
๔. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 

 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของจ านวนแปลง/ฟาร์มที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP ข้าวหอมมะลิต่อจ านวนแปลง/

ฟาร์ม ที่ได้รับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๐ 
๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค้าข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด ค่าเป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ ๖ 

 

  กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๒. ส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพมาตรฐาน 
๓. เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 



 
 

-๑๓- 
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ 

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
๓. สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาด 

 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวค่าเป้าหมายร้อยละ ๘ 
๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดค่าเป้าหมายจังหวัด

ละ ๑ แห่ง 
๓. ระดับความส าเร็จในการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันภายในกลุ่มจังหวัดค่าเป้าหมาย      

๑ แผนงาน 
 

  กลยุทธ์ 
๑. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด/หรือระหว่างกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนในการวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ว 
๓. ส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการของบุคลากรการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาเอกลักษณ์และส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชิงรุก 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่า
การค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์ 

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครอืข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
๒. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓. ศึกษาพัฒนาระบบการใช้บริการโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า 

 

  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนค่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐ 
๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ค่าเป้าหมายร้อยละ ๙ 
๓. จ านวนกิจกรรมที่เครือข่าย ๔ จังหวัด ท าร่วมกันค่าเป้าหมายอย่างน้อย ๓ โครงการ 
๔. ร้อยละของจ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ๓๐ ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
 

  กลยุทธ์ 
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครอืข่ายธุรกิจการค้า 
๒. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุน ในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓. การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 

 
 



 
 

-๑๔- 
 

แผนพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

   ๑. “พัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่” 
    แนวทางการพัฒนา มี ๑๐ แนวทาง 
    ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    ๒. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ขจัดปัญหาความยากจน ดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

      และคนพิการ 
    ๔. ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
    ๕. พัฒนาแหล่งการคา้ตามแนวชายแดน 
    ๖. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๗. เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
    ๘. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    ๙. ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการเรียนรู้รักสามัคคี 
    ๑๐. สร้างภูมิคุน้กันให้เยาวชนในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ 
 

   ๒. “ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น” 
    แนวทางการพัฒนา มี ๑๐ แนวทาง 
    ๑. พัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

      ท้องถิ่น 
    ๒. พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ๓. สนับสนุนเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ทางการศึกษาและกีฬา 

-๑๒- 
 

   ๓. “ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
    แนวทางการพัฒนา มี ๖ แนวทาง 
    ๑. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน 
    ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรแบบอินทรีย์ และการเกษตรตามแนวทางปรัชญา 

       เศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มีศนูย์ผลิตเมล็ดพันธุ์

       ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
    ๔. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล 
    ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อการจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์ 

       ผลิตภัณฑ์ 
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 
 
 



 
 

-๑๕- 
 
   ๔. “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
    แนวทางการพัฒนา มี ๖ แนวทาง 
    ๑. อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
    ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

   สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
    ๓. ส่งเสริมการปลูก ฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 
    ๔. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
    ๕. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
    ๖. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 
   ๕. “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
    แนวทางการพัฒนา มี ๔ แนวทาง 
    ๑. ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเยาวชน ให้มีจิตส านึกในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่าย 
    ๓. ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล) บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๔. ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยัง่ยืน 
 

  ๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   ๑ วิสัยทัศน์  
“ดงบังน่าอยู่ ผู้มีวัฒนธรรม เกษตรกรรมพัฒนา มีคุณภาพ และการบริหารจัดการทีด่ี” 

 

   ๒. ยุทธศาสตร์  
   ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๒  ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
   ๓  การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๔  การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
   ๖  นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
  ๓ เป้าประสงค์ 
   ๑.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง  
   ๒.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  ผู้พิการ                 
       เด็กด้อยโอกาส 
   ๓.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้
   ๔.  ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๕.  ชุมชนได้รับการส่งเสรมิด้านการศึกษา และกีฬาอย่างทั่วถึง และการส่งเสริมการ 
       อนุรักษ์ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖. พัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส   
                           เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 



 
 

-๑๖- 
 
  ๔ ตัวช้ีวัด 
   ๑. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
   ๒. จ านวนประชาชนมสีุขภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมข้ึน 
   ๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
   ๔. จ านวนทรัพยากรป่าไม้เพ่ิมมากขึ้น 
   ๕. ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงเพิ่มขึ้น 
   ๖. การบริหารงานมีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
  ๕ ค่าเป้าหมาย 
   ๑. โครงสร้างพืน้ฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง มีความสะดวก รวดเร็ว     
                ได้มาตรฐาน 
   ๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น โดยได้รับการเสริมสร้างทักษะของคนในชุมชน ทางด้าน
       จิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขอนามัย สวัสดิการสังคม กีฬา สามารถพ่ึงตนเองได้ 
   ๓. ชุมชนหมูบ่้านมีความเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๔. การจดัการศึกษาที่ได้มาตรฐาน วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิน่คงอยู่สืบไป 
   ๕. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในต าบล ชุมชนน่าอยู่ 
   ๖. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานในภาครัฐ     
       ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  ๖ กลยุทธ์ 
   ๑.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  
   ๒.  จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุน
        ส่งเสริมให้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี่ 
   ๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน รณรงค์เรื่องการป้องกันยาเสพติด 
   ๔.  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
   ๕.  อนุรักษ์ รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๖. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
   ๗.  พัฒนาความรู้ความสามารถของนักการเมือง  
   ๘.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 

  ๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ได้พัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด อ าเภอ ดังนี้ 
   ๒.๗.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาด้านศักยภาพเกี่ยวกับ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชนโดยมีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 
   - ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
   - พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
 



 
 

-๑๗- 
 
   ๒.๗.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   - พัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในหมู่บ้าน 
   - พัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
   - พัฒนาด้านการศึกษา 
   - พัฒนาด้านสาธารณสุข 
   ๒.๗.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อยโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   - การส่งเสริมประชาธิปไตย 
   - การรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอมข้อพิพาทและการ
ช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย 
   - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - การรกัษาความสงบเรียบร้อย 
   - การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร 
   ๒.๗.๔ ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   - การป้องกันการท าลาย การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - การอนุรักษ์แหล่งน้ า ป่าไม ้เช่น การปลูกป่า 
   - การบริหารจัดการขยะ 
   ๒.๗.๕ ยุทธศาสตร์ด้าน ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   - อนุรักษ์บ ารุงรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
   - อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   ๒.๗.๖ ยุทธศาสตร์ด้าน นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
   - การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 
   - การบริหารจัดการองค์กรฯมีความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ 
   - พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความทันสมัยสะดวก รวดเร็ว 
 

  ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่ชัดเจน เป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นให้
เขม้แข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมในสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน ให้มีคุณภาพใช้
ทรัพยากรภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยี
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



 
 

-๑๘- 
 

 ๓.๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  ๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

 จุดแข็ง (Stengths) 
 สภาพภูมิประทศและสถานที่ตั้ง  เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  เป็นที่ราบดอน  มีดินอุดม

สมบูรณ์  มีความเหมาะสมกับการท าการเกษตร  และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 37 กิโลเมตร  และห่างจากตัว
อ าเภอ ประมาณ 17 กิโลเมตร 

  บุคลากรในการด าเนินงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  โดยได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  พัฒนาความรู้ตามต าแหน่งหน้าที่เป็นประจ าทุกปี 

 ความสามัคคีและเอ้ืออาทรต่อกันและกันของคนในท้องถิ่น  เนื่องจากสังคมในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงบัง  เป็นสังคมการเกษตร  มีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ  มีการยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติในการเคารพเชื่อ
ฟังผู้อาวุโส  วิถีชีวิตยังต้องมีการอาศัยพึ่งพากันและกัน  ท าให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและเอ้ืออาทรต่อกัน 

  
จุดอ่อน (Weaknesses) 
 1 ความยากจน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ประชาชนประสบ

ปัญหาการว่างาน  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน  ขาดอาชีพเสริม ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ขาด
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ 

  2  โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นพอเพียง  การคมนาคมไม่สะดวก เพราะอยู่ห่างจากตัวจังหวัด  การ
เดินทางเป็นไปด้วยความยากล าบาก  เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ถนนภายในหมู่บ้านยังเป็นลูกรังท าให้ต้อง
สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมทุกปี รวมทั้งแหล่งน้ าสาธารณูปโภคมีไม่เพียงพอ 

  3  งบประมาณในการบริการจัดการ  มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  แต่ก็ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา  เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  4  การรับรู้ข่าวสาร  สภาพการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ท าให้
ประชาชนขาดข้อมูลในการติดสินใจ  ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ขาดการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 
 5  การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ  ประชาชนในต าบลขาดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๙- 
 

 

   โอกาส (Opprtunities) 

  1  การปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการ
บริหารจัดการ  ท าให้มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ  ที่อยู่ตามกระทรวง  ทบวง กรม ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถบริหารจัดการงบประมาณ  ก าหนดและวางแผนการพัฒนาได้ตามความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
  2  นโยบายรัฐบาล  รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายที่จะแก้ปัญหาความยากจนโดยจัดเป็นปัญหาเร่งด่วนที่
ต้องด าเนินการแกไ้ข  โครงการต่างๆของรัฐบาลเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน  ในฐานรากท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  มีการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การหาตลาด 
  3  นโยบายการพัฒนาจังหวัด  จังหวัดอ านาจเจริญมีการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิที่เป็นรูปธรรม  ท า
ให้ราคาข้าวหอมมะลิสูงขึ้น 
  4  ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  หลังจากเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี 2540 จากปัญหาการว่างานของ
ภาคอุตสาหกรรม  ท าให้แรงงานอพยพกลับบ้าน  ท าให้ภาครัฐตระหนึกถึงแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ความรู้กับคนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง  เป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน 
  5  ภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว  จาการด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล  ท าให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัวมีการใช้
จ่ายเพ่ือการบริโภคมากขึ้น  ส่งผลให้สินค้าเกษตรกรรมมีราคาดีท าให้เกษตรมีก าลังใจในการประกอบอาชีพ  มีการ
พัฒนาอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
  

   อุปสรรค (Threats) 
  1  การท าการเกษตรแบบต้องอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก  เนื่องจากขาดแหล่งน้ าต้องประสบปัญหาฝนไม่ตก

ต้องตามฤดูกาล  เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
  2  การแข่งขันทางผลิตภัณฑ์  ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเหมือนกันทั่วประเทศ  ท าให้สินค้า

มีราคาตกต่ า  ผลผลิตล้นตลาด ถูกพ่อค้าเอารัดเอาเปรียบ 
  3  ขาดข้อมูลในการประกอบอาชีพ  ถึงแม้รัฐบาลจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รายได้ของประชาชนก็

ยังไม่สามารถลดรายจ่ายหนี้ภาคครัวเรือนได้ 
  4  ผลกระทบการค้าเสรี  จากการเปิดตลาดในระบบการค้าเสรีซึ่งท าให้การค้าเป็นไปด้วยความสะดวก

และสินค้าของประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าของประเทศคู่ค้าได้  เนื่องจากสินค้าของประเทศไทยมีต้นทุน
การผลิตที่สูง  ถึงแม้ว่าจะเปิดการค้าเสรีแต่สินค้าของประเทศยังถูกเอาเปรียบ  เพราะประเทศคู่ค้าของไทยมักอ้างว่า
สินค้าจากประเทศไทยมีสารพิษปนเปื้อน 

   ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๒.๑ การเปลีย่นแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 
     - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
     - แนวโน้มการยกฐานะของ อปท. 
     - การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่น 
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    ๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 
     - AEC หรือ AseanEconmics Community คือการวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ 

ประเทศ เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน คล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นอง จะท าให้มีผลประโยชน์
อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่              
แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไมล่ดภาษีน าเข้า  

    Aseanจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ  วันที่                         
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ วันนั้น จะท าให้ภูมิภาคนี้ เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว)                    
หรือแนวทางที่จะให้  AEC เป็นไป คือ 

    ๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
    ๒. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
    ๓. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกจิเท่าเทียมกัน 
    ๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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ส่วนที ่๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์  ด้าน  แผนงาน  
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน  
สนับสนุน  

๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง อบต.ดงบัง 
การศึกษา กองช่าง 

๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป บริหารงานทัว่ไป ส านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 

สาธารณสุข กองสาธารณสุข 
สงัคมสงเคราะห ์ ส านักปลดั 
เคหะและชุมชน กองช่าง 
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา 

เศรษฐกจิ การเกษตร ส านักปลดั 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลดั 

๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากร 

บริหารทัว่ไป บริหารงานท่ัวไป ส านกัปลดั 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

สร้างความเข้มแข็ง ส านักปลดั 
๔ การบริหารจัดการและการ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั 

  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
๕ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีตประเพณ ี
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
กองการศึกษา 

๖ นโยบายส าคัญของรัฐบาล บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านกัปลดั 
รวม ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๑  ด้าน ๑๗  แผนงาน ส านัก/กอง 

 
- 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

 
 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน               
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  ๓๔ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔๗ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๖ ๒๕,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๔ ๔,๘๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๔๗ ๔,๔๐๐,๐๐๐ ๑๙ ๑๒,๑๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๔,๑๐๐,๐๐๐ ๑๓๖ ๒๕,๔๐๐,๐๐๐ 
๒.   การส่งเสรมิคุณภาพชีวิต               
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา ๗ ๓,๒๖๒,๐๐๐ ๙ ๓,๔๖๗,๐๐๐ ๑๙ ๓,๔๖๗,๐๐๐ ๙ ๓,๔๖๗,๐๐๐ ๙ ๓,๔๖๗,๐๐๐ ๕๓ ๑๓,๖๖๓,๐๐๐ 
  ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๕ ๔๗๐,๐๐๐ ๑๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๔ ๓๗๐,๐๐๐ ๕ ๔๗๐,๐๐๐ ๓๒ ๑,๕๘๐,๐๐๐ 
  ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๓ ๒๐๕,๐๐๐ ๓ ๒๐๕,๐๐๐ ๑๓ ๒๐๕,๐๐๐ ๓ ๒๐๕,๐๐๐ ๓ ๒๐๕,๐๐๐ ๒๕ ๘๒๐,๐๐๐ 
  ๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน ๓ ๙๐๐,๐๐๐ ๘ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๘ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๓๓ ๕,๒๐๐,๐๐๐ 
  ๒.๕ แผนงานการเกษตร ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๑ ๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๕๐,๐๐๐ ๑๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
  ๒.๖ แผนงานงบกลาง ๒ ๙,๕๘๐,๐๐๐ ๒ ๙,๕๘๐,๐๐๐ ๒ ๙,๕๘๐,๐๐๐ ๒ ๙,๕๘๐,๐๐๐ ๒ ๙,๕๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๓๘,๓๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๑๔,๓๖๗,๐๐๐ ๓๐ ๑๖,๐๗๒,๐๐๐ ๕๘ ๑๔,๘๗๒,๐๐๐ ๒๕ ๑๔,๖๗๒,๐๐๐ ๓๐ ๑๖,๐๗๒,๐๐๐ ๑๖๓ ๕๙,๙๘๓,๐๐๐ 
๓.    ด้านการจัดระเบียบชุมชน/ 
       สังคมและการส่งเสริม 
       ศักยภาพบุคลากร   

            

  ๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖ ๘๕๐,๐๓๐ ๙ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๑๓ ๑,๙๕๐,๐๐๐ ๗ ๙๕๐๐๐๐ ๙ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ๔๔ ๕,๔๕๐,๐๓๐ 
  ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๘ ๙๓๐,๐๐๐ ๑๐ ๒,๑๘๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๓๓๐๐๐๐ ๑๐ ๒,๑๘๐,๐๐๐ ๓๙ ๔,๕๗๐,๐๐๐ 
  ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
        ของชุมชน 

๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๗ ๗๘๐,๐๐๐ ๗ ๗๘๐๐๐๐ ๑๐ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๓๘ ๒,๙๗๐,๐๐๐ 

รวม ๑๘ ๒,๐๖๐,๐๓๐ ๒๙ ๕,๐๑๐,๐๐๐ ๒๗ ๓,๘๖๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๐๖๐๐๐๐ ๒๙ ๕,๐๑๐,๐๐๐ ๑๒๑ ๑๒,๙๙๐,๐๓๐ 

 
 
 
 
 

   แบบ ผ.๐๑ 



 
 

-๒๓- 
 

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 

 
 

๔.  การบริหารจัดการและการ 
     อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

            

   ๔.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
   ๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน    ๒ ๑๐๐,๐๐๐       ๒ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๓๐๐,๐๐๐ ๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๓ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
๕.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
    จารีตประเพณี 

            

   ๕.๑ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๘ ๔๔๐,๐๐๐ ๘ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๓๓๐,๐๐๐ ๗ ๓๓๐,๐๐๐ ๗ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๔๔๐,๐๐๐ ๘ ๔๓๐,๐๐๐ ๗ ๓๓๐,๐๐๐ ๗ ๓๓๐,๐๐๐ ๗ ๓๓๐,๐๐๐ ๓๐ ๑,๕๓๐,๐๐๐ 
๖.  นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล             
   ๖.๑ แผนงานบริหารงานทัว่ไป ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๑๖ ๓๔๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๔ ๘๕,๐๐๐ ๑๖ ๓๔๐,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๘๘ ๒๒,๐๕๒,๐๓๐ ๙๕ ๒๖,๐๙๗,๐๐๐ ๑๔๖ ๒๓,๗๔๗,๐๐๐ ๗๖ ๒๙,๔๔๗,๐๐๐ ๗๖ ๒๙,๔๔๗,๐๐๐ ๔๘๑ ๑๐๑,๔๓๔,๐๓๐ 

 
 

 
 



 
 

-๒๔- 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ขยายไหล่ทางถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒ ขุดคลองส่งน้ าเข้าหนอง
ชลประทาน  
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้การระบายน้ าจาก
หมู่บ้านทางด้านทิศเหนือ
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

ระยะทาง 
ยาว  ๑,๐๐๐  เมตร 

 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ ามี
ความคล่องตัวลด
ปัญหาน้ าทว่มขัง 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายโนนขี้เหลก็-นาดูน 
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔ ซ่อมแซมถนน คสล. จุดแยก
ทางไปบ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

จุดแยก หมู่ที่ ๑ ทางไป
บ้านเสาเล้า 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงานที่มี
การก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑ บ้านดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 
จ านวน ๑ บอ่ 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายเสาเล้า-น้ าท่วม 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเรว็และมีความปลอดภยั 

ระยะทางยาว 
๑,๐๐๐ เมตร 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐  ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 

   แบบ ผ.๐๒ 



 
 

- ๒๕ - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ บา้นโนนจาน 
(สายหน้าบ้าน ผช.ผญ.) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบอ่พกั คสล. 
หมูท่ี่ ๒ บา้นโนจาน 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙ ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๒ บา้นโนนจาน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ บา้นโนนจาน 
(สายด้านทิศตะวันออก) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๑ ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 
(สายหน้าบ้านนางสุคนธ์) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเรว็และมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านดงบัง-เหลา่ฝา้ย 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๓ ขยายท่อเมนต์ระบบประปา 
สายบ้านดงบัง-เหล่าฝา้ย 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 
 

เพื่อให้ราษฎรมนี้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

พร้อมอุปกรณ์ 

 ๑๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พรอ้มบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 



 
 

- ๒๖– 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านดงบัง-หนองยาง 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๖ ขยายท่อเมนต์ระบบประปา 
สายบ้านดงบัง-หนองยาง 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

พร้อมอุปกรณ์ 

   ๑๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๗ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมูท่ี่ ๔ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๘ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายดอนปู่ตา 
หมู่ที่ ๔ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๙ ก่อสร้างถนน คสล.  
รอบธรรมสถาน 
หมู่ที่ ๔ บา้นเหลา่ฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๐ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายเหล่าฝ้าย-หนองมันปลา 
หมู่ที่ ๔ บา้นเหลา้ย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๓๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๑ ขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนช ี
(แยกโบสถ์คริสต์ไปทางทิศ
ตะวันตก) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๒ ขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านดอนช ี
(เส้นหน้าศูนย์เด็กเดิม) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 
 
 



 
 

- ๒๗ – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายเหล่าฝ้าย-หนองยาง 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๔ กอ่สร้างถนน คสล. 
สายหนองยาง-ไม้กลอน 
หมู่ที่ ๓๖ บา้นหนองยาง 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๕ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๓๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองยาง-โนนทุ่ง 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองยาง-หนองน้ าเท่ียง 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสพลัสท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  ม.๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๒๙ ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
สายหน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๗ 
บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๐ กอ่สร้างถนนลาดยาง 
สายจอก-หนองมะยอด 
หมู่ที่ ๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายจอก-แมด 
หมู่ที่ ๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 



 
 

- ๒๘ – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒ ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายใน ร.ร.บ้านเหล่าฝ้าย 
หมู่ที่ ๔ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๓ ก่อสร้างถนน คสล. 
รอบธรรมสถาน  
หมู่ที่ ๔ บา้นเหลา่ฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๔ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

๓,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๕ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเหล่าฝ้าย-หนองยาง 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

   ๑๐๐,๐๐๐  ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเหล่าฝ้าย-คอสะพาน 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายเหล่าฝ้าย-หนองไฮ 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

    ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๘ โครงการลงลูกรัง 
สายเหล่าฝ้าย-กุดปลาขาว 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

    ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๙ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภคบรโิภคอยา่งเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา 
บาดาลแบบอัตโนมัต ิ
๑๐ ลบ.ม.ปริมาณ 
ความจุ ๑๘ ลบ.ม. 

๓,๕๐๐,๐๐๐     ประชาชนมีน้ า 
ส าหรับบริโภค
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

ประชาชนมีน้ าใช ้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๐ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล.(ดา้นทิศเหือ) 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 



 
 

- ๒๙ – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๑ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายทิศใต้ไปโรงเรียน 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่

ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๒ ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
เส้นกลางบ้าน 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายดอนชี-กุดสองห้อง 
หมู่ที่ ๙  บ้านดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๔ ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยสีโท 
(ดอนชี-ปลาค้าว) 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมสีะพานใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

 (ตามจุดและแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๕ โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วลดปัญหาน้ าทว่มขังใน
หมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน 

พรอ้มบ่อพกั คสล. ๕ 
บ่อ 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าบ้านผู้ใหญ่บา้น 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกงุชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๗ ก่อสร้างถนนลูกรังรอบ
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๔๘ ก่อสร้างถนนลูกรังทางไปป่า
ช้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย ปลอดภัย หนา ๐.๒๐ เมตร แบบ รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

๔๙ ขยายท่อเมนต์ระบบประปา 
สายบ้านกุงชัย-นาดูน 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

พร้อมอุปกรณ์ 

    ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๐ ลงลูกรังไหล่ทางถนน 
สายเล้าเล้า-น้ าท่วม 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

ระยะทาง 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 

 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

- ๓๐– 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๕๑ กอ่สร้างถนนลาดยาง
แอสพลัสท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  ม.๑๑ ซอยสมานมิตร 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๕๒ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองมะยอด-น้ าท่วม 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองมะยอด-จอก 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๕ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหน้าบ้านนางนาร ี
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายวัดปา่หนองมะยอด 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๗ กอ่สร้างถนน คสล. 
รอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเรว็ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด รวดเร็วและมีความปลอดภยั หนา ๐.๑๕ เมตร ในการคมนาคม 
๕๘ ก่อสร้างถนน คสล. 

แยกประปา-นาหนองไผ่ 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๕๙ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายหนองมะยอด-หนองพอก 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 

- ๓๑ – 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖๐ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

    ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖๑ ขยายท่อเมนต์ระบบ 
ประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมนี้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

พร้อมอุปกรณ์ 

    ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๖๒ โครงการก่อสร้างหอถังประปา
พร้อมขุดเจาะบอ่ประปาบาดาล 
หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๖๓ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖๔ ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖๕ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พร้อม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

   ๑๐๐,๐๐๐  ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเรว็ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖๖ ขยายท่อเมนต์ระบบ 
ประปาหมู่บา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

    ๑๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบ อย่างเพียงพอ 
๖๗ โครงการซ่อมแซมหอถังระบบ

ประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายดงบัง-เสาเล้า-น้ าทว่ม 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนนิ 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖๙ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑-๑๖ ต าบลดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
- ๓๒ – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๐ โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๑ เปลี่ยนท่อเมนต์ระบบ 
ประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมนี้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

พร้อมอุปกรณ์ 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๒ ก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใชใ้น
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

 ๑๐๐,๐๐๐    ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๓ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
สายเสาเล้า-เหลา่ฝา้ย 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายเสาเล้า-น้ าท่วม 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๕ ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายเสาเล้า-ดงบัง 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

    ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเรว็ 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๗๖ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๔  
บ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

    ๒,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๗ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

    ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗๘ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายวัดปา่ 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๓๑ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเรว็ 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 

- ๓๓ – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗๙ ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
เส้นกลางบ้าน 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๐ โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  
พร้อมบ่อพกั คสล. 
หมู่ที่ ๑๖ บา้นจอก 

เพื่อให้การระบายน้ าเป็นไป
ด้วยความสะดวกรวดเร็วลด
ปัญหาน้ าทว่มขังในหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
จ านวน ๗๐ ท่อน พรอ้ม

บ่อพัก คสล. ๕ บ่อ 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

การระบายน้ า
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๑ ขยายไหล่ทางถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่   ๑๖ บา้นจอก 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๕๔ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายจอก-นาบ่อ 
หมู่ที่ ๑๖ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสรา้ง 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๓ ขยายท่อเมนต์ระบบประปา 
หมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๖  บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

ท่อ PVC ขนาด ๒ นิว้ 
จ านวน ๒๘๕ ทอ่น 

พร้อมอุปกรณ์ 

 ๑๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๔ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายจอก-นานอก 
หมู่ที่ ๑๖ บา้นจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใชใ้น
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเรว็และมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๘๕ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๑๖  
บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 
จ านวน ๑ บอ่ 

  ๒,๐๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
สายดงบัง-นาดนู 
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใชใ้น
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเรว็และมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร ไหล่ทาง

ข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสพลัสท์ติกคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน  ม.๒ บา้นโนนจาน 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒๐๐ เมตร 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนนิ 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 

- ๓๔ – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘๘ ก่อสร้างสะพานขา้มหว้ยจนัลัน 
หมู่ที่ ๒  บ้านโนนจาน 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘๙ ก่อสร้างพนังกั้นน้ าฮ่องซัน 
หมู่ที่ ๘  บ้านเหล่าฝา้ย 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙๐ ก่อสร้างหอถังปประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙๑ ก่อสร้างสะพานดอนช-ีปลาค้าว 
หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ประชาชนได้รบั
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙๒ โครงการขุดเจาะบ่อประปา
บาดาลภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ ๑๖ บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙๓ โครงการขุดเจาะบ่อประปา
บาดาลภายในหมู่บา้น 
 หมู่ที่ ๗ บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๙๔ ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน
โครงการที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายหนองพอก-หนองแต้ว 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙๖ โครงการซ่อมแซมถนนลกูรัง 
สายนาสามซอง 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๖ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐  เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร 

  ๑๐๐,๐๐๐   ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 

- ๓๕ – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑ 
บ้านดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๙๘ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๒ 
บ้านโนนจาน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๙๙ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๓ 
บ้านดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๐ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๕ 
บ้านดอนข ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 



 
 

๑๐๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๗ 
บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๘ 
บ้านเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๙ 
บ้านดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
- ๓๖ - 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่๑๒ 
บ้านหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๐ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่๑๕ 
บ้านดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 



 
 

๑๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที ่๒ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

- ๓๗ - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๖ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที ่๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดอนชี หมู่ที ่๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๑๙ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านจอก หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๐ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที ่๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 



 
 

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดอนชี หมู่ที ่๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
- ๓๘ - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๒๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองมะยอด หมู่ที ่๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านเสาเล้า หมู่ที ่๑๔ 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดอนชี หมู่ที ่๑๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านจอก หมู่ที ่๑๖ 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๒๙ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
สายบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒  
ไปบ้านดงบัง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 



 
 

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบา้นกุงชัย หมู่ที่ ๑๐  
ผ่านวัดปุญญาภัสส์ธรรมะนิมิต 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๓  
ผ่านศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจ
พอเพียง(นายวรวุฒ ิสุดาชม) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๓๒ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
สายบ้านจอก หมู่ที่ ๗  
ไปบ้านแมด ต.แมด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
- ๓๙ – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน บ้านดอนช ี
หมู่ที่ ๕ - บา้นดงสโีท 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๗๐๐ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จงัหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๓๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านกุงชยั หมู่ที ่๑๑ 
ผ่านหอประปาประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖  
จากโรงเรียนบ้านหนองยาง 
ผ่านประปาหมูบ่้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเรว็และมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑๓๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete  
ม. ๔ บ้านเหลา่ฝ้าย –บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

หนองมะยอด-บา้นน้ าท่วม 
๑๓๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

โครงสรา้งทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๕ บา้นดอนชี -
บ้านจอก ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสรา้ง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 
 
- ๔๐ – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๓๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๕ บา้นดอนชี
หนองปลาค้อเฒ่า 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๓๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๓ บา้นดงบัง –
บ้านเหล่าฝ้าย ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๑๔๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปดิผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม.๕ บา้นดอนชี -
บ้านน้ าท่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๑๔๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete  
ม. ๑๒ บ้านหนองมะยอด –
บ้านน้ าท่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 
 

-๔๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete  ม.๖ บา้นหนอง
ยาง – บา้นหนองน้ าเท่ียง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๑๑ บ้านกุงชัย 
–บ้านนาดูน 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทา 
งที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม.๘ บ้านเหลา่
ฝ้าย –บา้นหนองยาง ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนมีการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร. ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชน กองช่าง 



 
 

โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๑ บา้นดงบัง –
บ้านนาดูน 

คมนาคมสะดวกปลอดภัย ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

อบต.ดงบัง 

๑๔๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete  ม.๗ บา้นจอก – 
บ้านแมด ต.แมด 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

-๔๒- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๔๗ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Asphaltic  
Concrete) หมู่ที่ ๕ บ้านดอนช ี
- หนองปลาค้อเฒ่า   

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสรา้ง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔๘ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (Asphaltic  
Concrete) หมู่ที่ ๘  
บ้านเหล่าฝ้าย - บ้านหนองยาง 
หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 

 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔๙ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Asphaltic  
Concrete) ภายในหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ บา้นดอนชี  

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 

 

๙,๙๓๖,๐๐๐ ๙,๙๓๖,๐๐๐ ๙,๙๓๖,๐๐๐ ๙,๙๓๖,๐๐๐ ๙,๙๓๖,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๕๐ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต (Asphaltic  
Concrete) ภายในหมู่บา้น 
บ้านโนนจาน หมู่ที ่๒ –  
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๑๖๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 

 

๑,๙๒๐,๙๖๐ ๑,๙๒๐,๙๖๐ ๑,๙๒๐,๙๖๐ ๑,๙๒๐,๙๖๐ ๑,๙๒๐,๙๖๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๕๑ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท ์ เพื่อให้ประชาชนมีการ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ๓,๙๕๐,๐๐๐ ระยะทาง ประชาชน กองช่าง 



 
 

ติกคอนกรีต (Asphaltic  
Concrete) ระหวา่งหมู่บ้าน 
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑ –  
บ้านเสาเล้า หมู่ที ่๑๔ 

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ยาว ๒,๓๘๗ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร 

 

ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

อบต.ดงบัง 

๑๕๒ โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต 
สายบ้านดอนชี - บ้านดงสีโท 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๕๙๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 

 

๑,๘๕๘,๕๐๐ ๑,๘๕๘,๕๐๐ ๑,๘๕๘,๕๐๐ ๑,๘๕๘,๕๐๐ ๑,๘๕๘,๕๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 

- ๔๓ - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕๓ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายโนนหนองเต่าห้วยกอก 
หมู่ที่ ๒ บา้นโนนจาน 

เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟา้ 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มี
การด าเนินการ
ตามแบบ 

ราษฎรมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๕๔ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายบ้านดงบัง-เหล่าฝา้ย 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๕๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองร่องเริง 
หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๕๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเหล่าฝ้าย-หนองมันปลา 
หมู่ที่ ๔ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๕๗ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองไผ่-เหลา่ฝ้าย 
หมู่ที่ ๕ บา้นเดอนช ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๕๘ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองยาง-ไม้กลอน 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๕๙ ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ ไฟฟ้าแรงต่ า  ๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนม ี ประชาชนมีไฟฟ้า กฟภ. 



 
 

สายหนองยาง-ไร่ขี 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

ใชอ้ย่างทั่วถึง ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ใช้อย่างทั่วถึง จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๐ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองยาง-โนนจาน 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๑ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองยาง-หว้ยน้อย 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

 
 

- ๔๔ - 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๖๒ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายจอก-แมด 
หมู่ที่ ๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๓ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายจอก-น้ าท่วม 
หมู่ที่ ๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๔ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเหล่าฝ้าย-หนองน้อย 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเหล่าฝ้าย-หนองดอนววั 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหลา่ฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเหล่าฝ้าย-กุดก่าน 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๗ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเหล่าฝ้าย-กุดปลาขาว 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 



 
 

หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย ทุกครัวเรือน 
๑๖๘ ขยายเขตไฟฟ้า 

สายเหล่าฝ้าย-หนองสิม 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝา้ย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๖๙ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเหล่าฝ้าย-หนองนาแซง 
หมู่ที่ ๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๐ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ ๙ บา้นเดอนช ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

 
 

- ๔๕ - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๒ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายร่องเลิง 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๓ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองแวง 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐     ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๔ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองมะยอด-จอก 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองมะยอด-นาสามซอง 
หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายหนองมะยอด-น้ าท่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใชค้รบ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 



 
 

หมู่ที่ ๑๒ บา้นหนองมะยอด ทุกครัวเรือน 
๑๗๗ ขยายเขตไฟฟ้า 

สายเสาเล้า-นาดนู 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๘ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเสาเล้า-น้ าท่วม 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๗๙ ขยายเขตไฟฟ้า 
สายเสาเล้า-หนองมะยอด 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

    ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนม ี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
ทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

 
- ๔๖ - 

 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘๐ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายดอนชี- 
หนองมะยอด 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๘๑ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายดอนชี- 
เหล่าฝ้าย 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

  ๒๐๐,๐๐๐   ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๘๒ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร สายดอนชี-จอก 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดอนช ี

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

   ๒๐๐,๐๐๐  ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๘๓ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  
สายจอก-ดงสโีท 
หมู่ที่ ๑๖ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ใชอ้ย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๘๔ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  
สายนาไร่เดียว 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า 
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 

 ๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนม ี
ไฟฟา้ใช้ครบ 
ทุกครวัเรือน 

ประชาชนมีไฟฟา้ 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กฟภ. 
จ.อ านาจเจริญ 



 
 

หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ๔๗ - 

 
๑.๒ แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ไดม้าตรฐานสภาพมั่นคง
แข็งแรง 

ศูนย์ฯ วัดศรีโพธิ์ชยั 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐานสภาพ
มั่นคงแข็งแรง 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๒ ก่อสร้างรัว้ศูนย์พัฒนาเด็เล็ก เพื่อความปลอดภัย 
ของเด็กนักเรียน 

ศูนย์ฯ บ้านกุงชยั 
ศูนย์ฯ บ้านดงบัง 
ศูนย์ บ้านดอนช ี

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ จ านวน ๔ แห่ง มีความปลอดภยั 
ของเด็กนักเรียน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓ ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม 
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ ศพด.มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๔  ศูนย์ฯ 

๔๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 

๒๐๐,๐๐๐ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 
 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  
๔ ศูนย์ฯ 

ศพด.มีอาคารเรียนที่
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔ ก่อสร้างรั้วโรงเรียนบ้านจอก
พัฒนา หมู่ที ่๗ บา้นจอก 

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก
นักเรียน 

 ระยะทางความยาว 
๑๐๐ เมตร 

    ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มี
การก่อสร้าง
ตามแบบ 

มีความปลอดภยั 
ของเด็กนักเรียน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕ ก่อสรา้งสนามเด็กเล่นภายใน
โรงเรียน หมู่ที่ ๔ 
บ้านเหล่าฝ้าย 

เพื่อเสรมิสร้างพัฒนาการ
ของเด็กในโรงเรียน 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

   ๑๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

เด็กในโรงเรียนมี
พฒันาการดีขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔๘- 
๒.  ยทุธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
 ๒.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ วางท่อส่งน้ าจากหนอง
ชลประทานไปทางทิศตะวันตก 
(ระยะทาง ๓ กม.) 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้เพือ่
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ระยะทางยาว  
๓,๐๐๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่มี
การก่อสรา้ง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๒ ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยจันลัน 
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชเ้พือ่
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 ๖๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓ ขุดลอกหนองกุดผักหนาม 
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้เพือ่
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 ๒๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๔ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 
จ านวน ๑ บอ่ 

   ๒,๐๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองชา่ง 
อบต.ดงบัง 

๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๒  
บ้านโนนจาน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๖ ขุดลอกฝายน้ าล้นหว้ยจันลัน 
หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

ตามแบบ 
๗ ขุดลอกฝายน้ าล้นหว้ยจันลัน 

หมู่ที่ ๓ บา้นดงบัง 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใชอุ้ปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 
จ านวน ๑ บอ่ 

๒,๐๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

   ๑๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
-๔๙- 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ ก่อสรา้งโรงอบผลผลิต
ทางการเกษตร หมู่ที ่๖ บา้น
หนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีโรงอบ
ผลิตทางการเกษตร 

 (ตามจุดและแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีโรงอบผลิตทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๑ ก่อสรา้งสถานีสูบน้ าดว้ย 
พลังงานแสงอาทิตย ์
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองนบยาง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสรา้ง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๒ ก่อสร้างระบบประปา 
โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

๒,๐๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๓ โครงการขุดลอกล าหว้ย 
(กุดปลาขาว) 
 บ้านเหล่าฝา้ย หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔ โครงการขุดลอกหนองขอน 
 บ้านเหล่าฝา้ย หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

    ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๕ โครงการขุดลอกหนองไฮ 
 บ้านเหล่าฝา้ย หมู่ที่ ๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

    ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

เพียงพอ ลึก ๓ เมตร ตามแบบ 
๑๖ โครงการขุดลอกหนองขยอม 

 บ้านเหล่าฝา้ย หมู่ที่ ๘ 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

    ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๗ ขุดลอกฝายน้ าคลองร่อง
เหมือง 
หมู่ที่ ๔,๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๘ ขุดคลองสง่น้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๙ บา้นดอนชี(หนองบัว) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ 
อบต.ก าหนด) 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
-๕๐- 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๙ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐  
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๐ ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คลองร่องเหมือง หมู่ที่ ๔,๘ 
บ้านเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน ๑ แห่ง 
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๑ ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยโพธิ ์
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านกุงชัย 

  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๒ โครงการขุดลอกหนองร่องเลิง 
  หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๓ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๑  
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๔ ขุดคลองส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๒๕ โครงการขุดลอกหนองน้ า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๖ ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยโพธิ ์
หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 
(ตอนล่าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน ๑ แห่ง 
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

  ๕๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๗ โครงการขุดลอกหนองน้ า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุงชัย 
(นาแม่นวล) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 
 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
-๕๑- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๘ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
 หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน ๑ บอ่  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๙ โครงการขุดลอกหนองน้ า 
สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

   ๕๐๐,๐๐๐  ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมนี้ าใช้
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๐ ขุดลอกหนองสาธารณะ(ป่าชา้) 
หมู่ที่ ๒ บา้นโนนจาน 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้เพือ่
การเกษตรอยา่งเพียงพอ 

กว้าง ๑๕ เมตร 
ยาว ๔๑๙  เมตร 

ลึก ๓ เมตร 

  ๕๐๐,๐๐๐   ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ราษฎรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๑ ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยจันลัน 
หมู่ที่ ๑๔ บา้นเสาเล้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

จ านวน ๑ แห่ง 
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

 ๕๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๒ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ า 
ด้วยไฟฟ้า ระบบสูบน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์  
บ้านหนองมะยอด หมู่ที ่๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

(ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓๓ ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
(ล าห้วยจันลัน) หมู่ที ่๑๒  
บ้านหนองมะยอด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

(แบบมาตรฐานกอ่สร้าง
ฝายน้ าล้น มข.๒๕๒๗) 

สันฝายสูง ๒ เมตร 

๗๗๙,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

 ผนังสูง ๓.๕๐ เมตร 
กว้าง ๑๖ เมตร 

๓๔ ขุดลอกล าหว้ย(กุดผักหนาม)  
หมู่ที่ ๑ บา้นดงบัง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
ท าการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กว้าง ๑๑ เมตร 
ยาว ๓๑๑ เมตร 

ลึก ๓ เมตร  
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย

กว่า ๗,๔๖๔ ลบ.ม. 

๔๔๖,๔๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 
 
 

-๕๒- 
๒.๒  แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยชวีภาพ 
หมูที่ ๔ บา้นเหล่าฝ้าย 
 

เพื่อเปน็การส่งเสริมให้
ราษฎรมีรายได ้

จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
ในการผลิด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนสมาชกิ
กลุ่มฯ 

ราษฎรมีอาชพีเสริม 
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

กลุ่มอาชีพ 
ในหมู่บ้าน 

๒ อุดหนุนกลุ่มทอผ้า 
หมูที่ ๗,๑๖ บา้นจอก 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ราษฎรมีรายได ้

จัดตั้งกลุ่มทอผ้าสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิด 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนม ี
รายได้เสริม 

ประชาชนได้มีอาชีพเสรมิ
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

กลุ่มอาชีพ 
ในต าบลดงบัง 

๓ อุดหนุนกลุ่มอาชพี 
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
ราษฎรมีรายได ้

กลุ่มอาชีพ 
ภายในต าบลดงบัง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๒๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๒๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนกลุ่ม ประชาชนได้มีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 

กลุม่อาชีพ 
ในต าบลดงบัง 

๔ สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
ต าบลดงบัง โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบั
คณะกรรมการที่
ด าเนนิการบริหารจัดการ
สภาองค์กรชุมชน 

คณะกรรมการ 
และที่ปรึกษา 

จ านวน ๓๐ คน 

๔,๐๐๐     จ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กบั
คณะกรรมการที่
ด าเนินการบริหารจัดการ
สภาองค์กรชุมชน 

สภาองค์กร
ชุมชน 

ต าบลดงบัง 

๕ สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
ต าบลดงบัง จัดเวทีสร้าง
ความเข้าใจในการพัฒนา 

เพื่อท าความเขา้ใจ
แลกเปลีย่นเรียนรู้แนว
ทางการด าเนินงาน 

สมาชิกเครือข่ายองค์กรฯ 
๓๙ กลุ่ม ๑ต หมู่บา้น 

๙,๖๐๐     จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
การจัดเวท ี

สมาชิกเครือข่ายได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการด าเนินงาน 

สภาองค์กร
ชุมชน 

ต าบลดงบัง 
๖ สนบัสนุนสภาองค์กรชุมชน เพื่อประสานความรว่มมือ แกนน าและสมาชิก ๕,๐๐๐     จ านวน มีการด าเนนิงานและเก็บ สภาองค์กร



 
 

ต าบลดงบัง จัดเวทีรวบรวม
เก็บข้อมูล ๑๖ หมู่บา้น ของ
องค์กรชุมชนต าบลดงบัง 

ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและเก็บ
รวบรวมข้อมูลการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 

องค์กรฯ ๑๖ หมู่บา้น 
จ านวน ๒๐ คน 

ผู้เข้าร่วม 
การจัดเวท ี

รวบรวมข้อมูลการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 

ชุมชน 
ต าบลดงบัง 

๗ สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน
ต าบลดงบัง จัดเวทีประชุม
สภาองค์กรชุมชนเช่ือมโยง
กลุ่มองค์กรภาคี 

เพื่อประสานความรว่มมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แกนน าและสมาชิก
องค์กรฯ ๑๖ หมู่บา้น 

จ านวน ๓๒ คน 

๓,๐๐๐     จ านวน 
ผู้เข้าร่วม 
การจัดเวท ี

มีการประสานความ
ร่วมมือกับหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

สภาองค์กร
ชุมชน 

ต าบลดงบัง 

 
 

 
-๕๓- 

 ๒.๓  แผนงาน การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนงบประมาณจ้างครู
ชว่ยสอนในสถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียน ๖ แห่ง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และการ
เรียนรูใ้หม่ๆ 

โรงเรียน 
ในต าบลดงบัง 

๒ สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา 

โรงเรียน ๖ แห่ง ๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๗๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๗๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียนมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และการ
เรียนรู้ใหม่ๆ 

โรงเรียน 
ในต าบลดงบัง 

๒.๕  แผนงาน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือพันธุ์ปลา เพื่อปล่อยตามหนองน้ า    
สาธารณะภายในต าบล 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๒๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนม ี
อาหารบริโภค
อย่างเพียงพอ 

มีการขยายพันธุ์ของปลา
ตามหนองน้ าสาธารณะ
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์

เพื่อให้ประชาชนหันมา 
ใช้ปุ๋ยอินทรีย ์

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ได้ผลผลติ 
ต่อไร่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้บริโภคข้าวที่
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๓ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ หมู่ที่ ๑-๑๖  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี ประชาชนรู้หลักวิธีการ ส านักปลัด 



 
 

การใช้ชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอพยีง 

ต าบลดงบัง สภาพชวีิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง 

อบต.ดงบัง 

๔ โครงการนาแปลงใหญ ่
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มและ
ได้มาตรฐาน 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๕ โครงการนาแปลงใหญ ่
หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิม่และ
ได้มาตรฐาน 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๖ โครงการนาแปลงใหญ่  
หมู่ที่ ๗ บา้นจอก 

เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิม่และ
ได้มาตรฐาน 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

ผลผลิตเพิ่มขึ้นและได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

-๕๔- 
 

๒.๖  แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ จัดตั้งคลังยาสามัญประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีคลงัยาไว้ส าหรับ
บริการประชาชนในหมูบ่้าน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวน 
๑๖ หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับการ
บริการเรื่องยาที่
สะดวกรวดเรว็ 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๖ บา้นหนองยาง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีความสะอาด
สวยงามน่าอยู่น่าอาศัย 

ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน    ๕๐,๐๐๐  ทุกครัวเรือน หมู่บ้านมีความสะอาด
สวยงามน่าอยู่อาศัย 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๓ สรา้งศูนย์เรียนรู้สมุนไพร 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อสนับสนุนการปลูกและน า
สมุนไพรไปใช้ให้เกิดประโยขน ์

หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย ๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

มีการปลูกและน า
สมุนไพรไปใช้ให้เกิด
ประโยขน์มากขึ้น 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๔ โครงการป้องกันโรค 
พิษสุนัขบ้าและควบคุม
ประชากรสุนัข 

เพื่อป้องกันการเกิด 
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 
และสตัว์เล้ียงตลอดจน 
ลดจ านวนสุนัขจรจัด 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน สามารถป้องกันการ
เกิดโรค 
พิษสุนัขบ้าในสุนัข 
และสัตว์เล้ียง 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๕ สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ
บริการสาธารณสุขในต าบล 

โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล 
บ้านดอนชี/บ้านดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

การปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรได้มีการ
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

รพ.สต. 
บ้านดอนช ี
บ้านดงบัง 



 
 

สาธารณสุข (๒๕๕๙) 
๑๔๐,๐๐๐ 

ยิ่งขึ้น 

๖ สนบัสนุนสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้บริการดา้นสาธารณสุข
แก่ประชาชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๒๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๒๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 

๑๒๐,๐๐๐ 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ 
 

 มีการบริการด้าน
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๗ ก่อสร้างตลาดนัดประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่ซ้ือขาย
แลกเปลีย่นสินค้าภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย     ๒๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ แห่ง มีสถานที่ซ้ือขาย
แลกเปลีย่นสินค้า
ภายในหมูบ่้าน/ชุมชน 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

 
 

-๕๕- 
๒.๖  แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างตลาดนัดประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่ซ้ือขาย
แลกเปลีย่นสินค้าภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่ที ่๑๐ บา้นกุงชัย ๒๐๐,๐๐๐    ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

มีสถานที่ซ้ือขาย
แลกเปลีย่นสินค้า
ภายในหมูบ่้าน/ชุมชน 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๒ ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ
ภายในวัดบ้านจอก หมู่ที่ ๑๖ 

เพื่อให้มีห้องน้ าไว้บริการ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

วัดบ้านจอก หมู่ที่ ๑๖      ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

มีห้องน้ าเพียงพอใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๓ โครงการธรรมนูญสขุภาพ
ต าบล 

เพื่อสรา้งสุขภาพสุขภาวะที่ดี
ของประชาชนในต าบล 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน 
๑๖ หมู่บ้าน 

ประชาชนมีสุขภาพ
สุขภาวะที่ด ี

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๔ จัดซือ้เรื่องสแกนอุณหภูมิ
แบบขาตั้ง 

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
โควิด ๑๙ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องที่มี
การจัดซ้ือ 

มีความปลอดภยัจาก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙โควิด ๑๙ 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๕ อุดหนุนหมู่บ้านโครงการ 
การควบคุมโรคขาดสาร 
ไอโอดิน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
รับประทานเกลือไอโอดีนและ
ลดอัตราการเกิดภาวการณ์
ขาดสารไอโอดีน 
 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รบั
รับประทานเกลือ
ไอโอดีนและลดอัตรา
การเกิดภาวการณ์
ขาดสารไอโอดีน 

กองสาธารณสุข
กรรมการหมู่บ้าน 



 
 

๖ อุดหนุนหมู่บ้านโครงการ 
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 

เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง
และประเมินความเส่ียงด้าน
สุขภาพของประชาชนใน
หมู่บ้านและมีความตระหนกั
ต่อการดูแลสุขภาพตนเอง 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ กลุ่มเปา้หมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนได้รบัการ
ตรวจคัดกรอง
ประเมินความเส่ียง
และมีความตระหนกั
ในการจัดการดูแล
สุขภาพตนเอง 

กองสาธารณสุข
กรรมการหมู่บ้าน 

๗ อุดหนุนหมู่บ้านโครงการ 
รณรงค์และแก้ไขปัญหายา
เสพติด To be number 
one 

เพื่อให้เยาวชนได้ทราบปัญหา
และพิษภยัของยาเสพติด
ตลอดจนวิธกีารป้องกันการ
แพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ กลุม่เป้าหมายที่
เขา้ร่วมโครงการ 

เยาวชนได้ทราบ
ปัญหาและพิษภยัของ
ยาเสพติดตลอดจน
วิธีการป้องกันการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชน 

กองสาธารณสุข
กรรมการหมู่บ้าน 

-๕๖- 
 ๒.๖  แผนงาน สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ อุดหนุนหมู่บ้านโครงการตาม
แนวพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ด้านสาธารณสุขภายใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ กลุม่เป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในหมู่บ้าน/
ชุมชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
กรรมการหมู่บ้าน 

๙ โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล 

จ านวนผู้ปว่ยลดลง กองสาธารณสุข 

๑๐ โครงการส ารวจข้อมูลสตัว์
และขึ้นทะเบียนสัตว ์

เพื่อให้มีสถิติข้อมูลของสัตว ์
จะได้มีการก ากับดูแลได้ง่าย 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๒ ครั้ง การควบคุมดูแลสัตว์
ท าได้ง่ายขึ้น 

กองสาธารณสุข 

๑๑ โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมูที่ ๑,๓ บา้นดงบัง 

เพื่อให้มีการบริหารจัดการ
ขยะในหมู่บา้นอยา่งถูกวิธ ี

หมูที่ ๑,๓ 
บ้านดงบัง 

๒๐๐,๐๐๐     ทุกครัวเรือน มีการก าจัดขยะอยา่ง
ถูกวธิ ี

กองสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๗- 
 

 ๒.๗  แผนงาน งบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ จ่ายเบีย้ยังชีผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส ์

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
ผูป้่วยเอดส์ ได้รับสวัสดิการ
อย่างทั่วถึง 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ ภายในต าบล 

๙,๕๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๙,๔๖๓,๒๐๐ 
(๒๕๕๙) 

๘,๔๗๒,๐๐๐ 

๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ๙,๕๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร  
ผู้ป่วยเอดส์ ม ี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ผู้ป่วยเอดส์ ไดรั้บ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ สมทบหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที่ต าบลดงบัง 

เพื่อให้บริการดา้นสุขภาพ
แก่ประชาชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๘๐,๐๐๐ 
๙,๔๖๓,๒๐๐ 

(๒๕๕๙) 
๘,๔๗๒,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

การบริการ 
ด้านสุขภาพมี
ประสิทธิภาพดี 

มีการบริการดา้น
สุขภาพอย่างทัว่ถึง 

กองสาธารณสุข 
อบต.ดงบัง 

๓ สนับสนุนกองทุน
สวสัดิการชุมชน 
ต าบลดงบัง 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
ดูแลด้านสวัสดิการตา่งๆ 

สมาชิกกองทุนฯ ๖๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๖๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๖๐,๐๐๐ 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ 
 

มีสมาชิกกลุ่ม 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนได้รับการ
ดูแลด้านสวัสดิการ
ต่างๆ 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

๔ อุดหนุนศูนย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อให้สมาชิกในครอบครวั
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ

หมู่ที่ ๑ 
บ้านดงบัง 

๑๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ลดปัญหาขัดแย้ง
ในครอบครวั 

เกิดความรัก 
ความสามัคคี 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครวั 



 
 

และความรักสามัคคีต่อ
สถาบันครอบครัว 

๕,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๑๐,๐๐๐ 

ในครอบครัว หมู่ที่ ๑ 

๕ สมทบกองทันหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น 

เพื่อให้บริการด้าน 
สาธารณสุขแกป่ระชาชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ ๑๗๖,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ ๑๗๖,๐๐๐ จ านวนโครงการ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 

๖ สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อให้ลูกจ้างในองค์กร 
มีสวัสดิการที่ด ี

พนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลดงบัง 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนพนกังานที่
ได้รับสิทธิ 

ลูกจ้างในองค์กร 
มีสวัสดิการที่ดี 

ส านักปลัด 

 
  

 
 

-๕๘- 
 
๒.๘  แผนงาน สังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ 

เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนใน
ต าบล 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได้และ
คุณภาพชีวิต 
ดีขึ้น 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายไดเ้สริมเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

เพื่อปลูกจิตส านกึเด็กและ
เยาวชนให้อยู่ในศีลธรรมอัน
ดี 

เด็กเยาวชน 
ต าบลดงบัง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก
เยาวชนที่เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กเยาวชนเป็นคนดี
มีคุณภาพของสังคม 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๓ อุดหนุน กลุ่มผู้สูงอาย ุ
รพ.สต.ดอนชีโครงการ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ 

๕๐ คน  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุทุกคนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
มีสุขภาพแข็งแรง 

ผู้สงูอายุมีสุขภาพ
แข็งแรงพึ่งพาตนเอง
ได้ 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๔ อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
สนับสนุนกิจการเหลา่
กาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 

เพื่อสนับสนุนกิจการของ
เหลา่กาชาดจังหวัด
อ านาจเจริญ 

๑ โครงการ ๕,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๕,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนที่
เดือดร้อนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ 

สนง. 
เหล่ากาชาด 

จ.อ านาจเจริญ 

๕ สรา้งศูนย์ฝึกอาชีพ  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเพิ่ม หมู่ที่ ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่เข้า ประชาชนมีอาชพีและ ส านักปลัด 



 
 

หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย รายได้ให้กับประชาชนใน
หมู่บ้าน 

บ้านกุงชัย ร่วมโครงการ รายไดเ้สริมเพิ่มขึ้น อบต.ดงบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๕๙- 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู ่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

๓.  ยทุธศาสตร์ ด้านการจัดระเบียบชมุชน/สังคมและการส่งเสริมศักยภาพบุคลากร   
 ๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/ผู้น าหมู่บา้นฯลฯ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้น า
หมู่บ้าน 

บุคลากร อบต.ดงบัง 
ผู้น าหมู่บ้านฯลฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 
 
 

การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

บุคลากรมีทักษะและ
การเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ จัดท าวารสาร/ปฎิทินรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์รายงาน
ผลการปฏิบัติงานการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ของ อบต. 

ทุกครัวเรือน 
ภายในต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนไดรั้บรู้
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารอยา่ง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๓ โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
พบประชาชน 
(จัดเวทีประชาคมหมู่บา้น) 

เพื่อรับฟังปัญหาความ
เดือดร้อนและแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓๘๐,๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน 

การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนตรง
ตามความต้องการ
ของหมู่บ้าน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๔ โครงการสนับสนนุการจัดท า เพื่อรับทราบปัญหาและ หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๑ ครัง้ มีแผนชุมชนไว้เปน็ ส านักปลัด 



 
 

แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ช่วยเหลือสนับสนนุการจัดท า
แผนชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

ต าบลดงบัง (๒๕๖๐) 
๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓๘๐,๐๐ 

 แบบในการพัฒา
หมู่บ้าน 

อบต.ดงบัง 

๕ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
ประชาชน 
 

เพื่อให้มีเครื่องอ่านบัตรไว้ใช้
ในการปฏิบัติงานภาย 
ในส านักงาน อบต. 

๔ เครือ่ง   ๔,๐๐๐   ๔ เครื่อง มีเครื่องอ่านบัตรไว้ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด  
อบต.ดงบัง 

๖ จัดซ้ือรถกระเช้า เพื่อให้มีรถใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานในที่สูง 

๑ คัน     ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ านวน ๑ คัน มีรถใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานในที่สูง 

ส านักปลัด  
อบต.ดงบัง 

๗ จัดซ้ือรถยนต์ส านักงาน เพื่อให้มีรถใช้ตดิต่องาน 
ราชการ 

๑ คัน    ๗๐๐,๐๐๐  จ านวน ๑ คัน มีรถใช้ติดตอ่งาน 
ราชการ 

ส านักปลัด  
อบต.ดงบัง 

-๖๐- 
๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๘ จัดซือ้รถจักรยานยนต ์
จ านวน ๑ คัน 

เพื่อให้มีรถใช้ติดต่องาน 
ราชการ 

๑ คัน   ๓๐,๐๐๐   จ านวน ๑ คัน มีรถใช้ติดต่องาน 
ราชการ 

ส านักปลัด  
อบต.ดงบัง 

๙ โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต. 

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง
ผูบ้ริหาร/สมาชิกสภา อบต. 
เปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง การเลือกตั้งผู้บริหาร/
สมาชิกสภา อบต. 
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๐ จัดซือ้หนังสือพิมพ์/วารสาร เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๑ อุดหนุนส านักงานท้องถิ่น
จังหวัดอ านาจเจริญโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูล
การบริหารงานบุคคลของ 
อปท.จ.อ านาจเจริญ 

เพื่อเป็นศูนย์เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของ อปท. 

๑ โครงการ ๓,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๓,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓,๐๐๐ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
 

การตดิต่องาน 
มีความสะดวก
รวดเร็ว 

มีศูนย์รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกบัการ
บริหารงานของ อปท. 

สนง.ทอ้งถิ่น 
จ.อ านาจเจริญ 

๑๒ อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอการจัดงาน 
พระราชพิธ ี

เพื่อแสดงออกถึงความ 
จงรักภักดีและความสามัคคี
ของประชาชน 

๑ โครงการ ๗,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๗,๐๐๐ 

๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนมีความ
รักสามัคคี 

มีการแสดงออก 
ถึงความจงรัก 
ภักดีและความ

ที่ท าการปกครอง 
อ.ลืออ านาจ 



 
 

(๒๕๕๙) 
๗,๐๐๐ 

 สามัคคีของประชาชน 

๑๓ อุดหนุนเทศบาลต าบลโคก
กลางโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอลืออ านาจ จังหวัด
อ านาจเจริญ  

เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัตกิารร่วม
ในการชว่ยเหลอืประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

๑ โครงการ ๓๓,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓๐,๐๐๐ 

 

๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ ๓๓,๐๐๐ จ านวนผู้ได้รบั
ความเดือดร้อนที่
ได้รบัการ 
ช่วยเหลือ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจวธิีปฏิบัติ
ในการให้ความ
ช่วยเหลือและมี
สถานที่กลางส าหรับ
ให้ค าปรึกษาแก่
ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

เทศบาล 
ต าบลโคกกลาง 

-๖๑- 
 
 
 ๓.๒ แผนงาน บริหารงานคลัง  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเก็บภาษ ี
นอกสถานที ่

เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การช าระภาษีต่างๆ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน ไดร้ับความสะดวก 
ในการช าระภาษ ี

กองคลัง 
อบต.ดงบัง 

๒ โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

พื้นที่จัดเก็บภาษีภายใน
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๕๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 
 

มีรายได้จัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 

มีข้อมูลพื้นที่จัดเก็บ
ภาษีที่ชัดเจนและมี
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 
อบต.ดงบัง 

  
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๒- 
 
 ๓.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ต่อเติมอาคารส านักงาน  
อบต.ดงบัง 

เพื่อให้มีสถานที่เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

อบต.ดงบัง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่
ก่อสร้างตอ่เติม 
ส านักงาน 

มีสถานที่เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

กองช่าง  
อบต.ดงบัง 

๒ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานห้องเก็บเอกสาร
ทางการเงิน 

เพื่อให้มีห้องส าหรบัเก็บ
เอกสารส าคัญ 

 (ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสรา้ง 
ตามแบบ 

มีห้องส าหรับเก็บ
เอกสารส าคัญ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๓ ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ เพื่อให้มีสัญญาณไฟเตือน
บริเวณจุดเสี่ยงบนท้องถนน
ภายในหมูบ่้าน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สถิติการเกิด 
อุบัติเหตุภายใน
ต าบลลดลง 

ประชาชนมีความ 
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔ โครงการเสียงตามสาย เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่ ๕ 
บ้านดอนช ี

๑๐๐,๐๐๐     ทุกครัวเรือน 
ในหมู่บ้านได้รบัรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕ โครงการเสียงตามสาย เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่ ๙ 
บ้านดอนช ี

    ๑๐๐,๐๐๐ ทุกครัวเรือน 
ในหมู่บ้านได้รบัรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๖ โครงการเสียงตามสาย เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านกุงชัย 

๑๐๐,๐๐๐     ทุกครวัเรือน 
ในหมู่บ้านได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗ โครงการย้ายฉางข้าว 
ประจ าหมู่บา้นพรอ้ม 
ก่อสร้างใหม่ 

เพื่อให้มีสถานที่เหมาะสมใน
การใช้งานฉางข้าว 

หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านกุงชัย 

 ๑๐๐,๐๐๐    ชาวบ้านได้รับ
ความสะดวกสบาย 

มีสถานที่เหมาะสมใน
การใช้งาน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘ โครงการจัดซ้ือระบบ 
หอกระจายขา่ว 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเปน็ไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านเสาเล้า 

๑๐๐,๐๐๐     ทุกครัวเรือน 
ในหมู่บ้านได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙ โครงการต่อโดมเติมศาลา
ประชาคมประจ าหมูบ่้าน 
หมู่ที่ ๑๑ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่รองรบัการ
จัดประชุมหรือจัดกจิกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ หลัง  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ผู้มาประชุมทุกคน
ได้รับความ
สะดวกสบาย 

มีสถานที่รองรับการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

-๖๓- 
 
 ๓.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๐ โครงการจัดซ้ือระบบ 
หอกระจายขา่ว 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านดอนช ี

   ๑๐๐,๐๐๐  ทุกครัวเรือน 
ในหมู่บ้านได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๑ โครงการจัดซ้ือระบบ 
หอกระจายขา่ว 

เพื่อให้การประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็วและทั่วถึง 

หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านหนองมะยอด 

   ๑๐๐,๐๐๐  ทุกครัวเรือน 
ในหมู่บ้านได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๒ โครงการจัดท าป้ายบอกทาง 
ป้ายหมูบ่้าน 

เพื่อประชาสัมพันธ์การใช ้
เส้นทางภายในต าบล 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐   ๑๐๐,๐๐๐  การเดินทาง 
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนรู้จัก
เส้นทางภายในต าบล 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๓ โครงการสร้างสถานที่ออก
ก าลังกายพร้อมจัดซ้ืออปุกรณ์
ออกก าลังกาย 

เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  
มีสถานที่ในการใช้ออก 
ก าลังกาย 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๒๐๐,๐๐๐    ประชาชนมี
สุขภาพ 
พลานามัยที่ด ี

ประชาชนมีสถานที ่
ส าหรับใช้ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔ โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ในการ
เล่นและจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาภายในต าบล 

๑  แห่ง   ๕๐๐,๐๐๐   ประชาชนมี
สุขภาพ 
พลานามัยที่ดี 

ชุมชนมีสถานที่ 
ในการเล่นและ 
จัดกิจกรรมการ 
แข่งขันกีฬา 
ภายในต าบล 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

๑๕ โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 
ส่องทาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖ จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใชถ้นน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๖ โครงการจัดท าลูกระนาดถนน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จุดเสี่ยงถนน
ภายในหมูบ่้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๗ พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐของหมู่บ้าน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานของระบบอินเตอร์เน็ต
ประชารัฐของหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐     ๑๖  หมู่บา้น อินเตอร์เน็ตประชารัฐ
ของหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพการใช้
งานมากขึ้น 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 

-๖๔- 
 

๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๘ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่รองรับการ
จัดประชุมหรือจัดกจิกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ หลัง  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

    ๑๐๐,๐๐๐ ผู้มาประชุมทุก
คนได้รับความ
สะดวกสบาย 

มีสถานที่รองรับการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๙ ก่อสร้างโดมศาลาประชาคม 
หมู่ที่ ๔,๘ บา้นเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้มีสถานที่รองรบัการ
จัดประชุมหรือจัดกจิกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ หลัง  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ผู้มาประชุมทุก
คนได้รับความ
สะดวกสบาย 

มีสถานที่รองรับการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๐ ก่อสร้างโดม 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่รองรับการ
จัดประชุมหรือจัดกจิกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ หลัง  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

    ๑๐๐,๐๐๐ ผูม้าประชุมทุก
คนได้รับความ
สะดวกสบาย 

มีสถานที่รองรับการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมเพยีงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๑ ก่อสร้างศาลาประชาคม 
ประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ ๑๓ บา้นกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่รองรับการ
จัดประชุมหรือจัดกจิกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ หลัง  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

  ๑๐๐,๐๐๐   ผู้มาประชุมทุก
คนได้รบัความ
สะดวกสบาย 

มีสถานที่รองรับการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๒ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๑๕ บา้นดอนช ี

เพื่อให้มีสถานที่รองรบัการ
จัดประชุมหรือจัดกจิกรรม
ต่างๆอย่างเพียงพอ 

จ านวน ๑ หลัง  
(ตามจุดและแบบที่ อบต.

ก าหนด) 

๑๐๐,๐๐๐     ผู้มาประชุมทุก
คนได้รับความ
สะดวกสบาย 

มีสถานที่รองรับการ
ประชุมและการจัด
กิจกรรมเพียงพอ 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๓ โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสวา่ง หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง กองชา่ง 



 
 

สว่าง LED ชนิดโซล่าเซลล์ ภายในชุมชน/หมูบ่้าน ต าบลดงบัง สว่างภายในชุมชน/
หมู่บ้าน 

อบต.ดงบัง 

๒๔ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ถนนภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่องสวา่ง
ภายในชุมชน/หมูบ่้าน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในชุมชน/
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาหอประชุม อบต.ดงบัง 

เพื่อให้หลังคาหอประชุมมี
สภาพมั่นคงแข็งแรงมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

(ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๔๔,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

หลังคาหอประชุมมี
สภาพมั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๒๖ ก่อสรา้งโรงจอดรถดับเพลิง
และรถกู้ชีพพรอ้มห้อง
ปฏิบัติงาน 

เพื่อให้มีสถานที่จอดรถและ
ห้องปฏิบัติงานของศูนยก์ู้ชีพ 
อบต.ดงบัง 

(ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง 
ตามแบบ 

เมีสถานที่จอดรถและ
ห้องปฏิบัติงานของ
ศูนย์กู้ชีพ อบต.ดงบัง 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
-๖๕- 

 ๓.๔  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดตั้งศูนย์ต่อสู้ 
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
ต าบลดงบัง 

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับชุมชนในการปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ผู้น า/เด็ก/เยาวชน 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผู้เสพยา 
เสพติดลดลง 

การแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ โครงการสนับสนุนการ 
สร้างความปรองดอง 
และสมานฉันท ์

เพื่อสรา้งความปรองดอง
ของประชาชนในพื้นที่ให้มี
ความเข้าใจหลกัการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

ผู้น า/ประชาชน 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผู้น า/ประชาชน 
กลุม่เป้าหมาย 
ที่เข้ารว่ม
โครงการฯ 

ประชาชนในพื้นที่เกิด
ความสามัคคีปรองดอง  

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๓ โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ
ของชาติ 

เพื่อให้เกิดความรัก สมัคร
สมาน สามัคคี ของ
ประชาชนในพื้นที ่

ผูน้ า/ประชาชน 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูน้ า/ประชาชน 
กลุ่มเปา้หมาย 
ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

เกิดความรัก สมัคร
สมาน สามัคคี ของ
ประชาชนในพื้นที ่

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๔ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อรณรงค์สร้างกระแส
ปลุกจิตส านึกในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดยาเสพตดิ 

ผู้น า/ประชาชน 
หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูน้ า/ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่เข้าร่วม
โครงการฯ 

ประชาชนมีจิตส านกึใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ยาเสพตดิ 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 



 
 

๕ สรา้งศูนย์ประชาสัมพันธ ์
วิทยุชุมชน หมู่ที่ ๑๓ บ้านกุงชัย 

เพื่อให้การบริการข้อมูล
ข่าวสารมีความสะดวก
รวดเร็ว 

หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านกุงชัย 

๑๐๐,๐๐๐     ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารมีความสะดวก
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๖ จัดซ้ือเครื่องเล่ือยยนต์ เพื่อให้มีเครื่องมือในการ
ปฏิบตัิงานกูภ้ัย 

๑ เครื่อง   ๓๐,๐๐๐   ๑ เครื่อง มีเครือ่งมือในการ
ปฏิบัติงานกูภ้ัย 

ส านักปลัด  
อบต.ดงบัง 

๗ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV 
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ลดปัญหา 
ภัยทางสังคม 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๘ จัดตั้งศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นศูนย์บริการ
ข่าวสารต่างๆ ภายใน
หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร 
ได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
เขา้ถึงข้อมูลข่าวสาร 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

-๖๖- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๙ โครงการป้องกันและลด 
อุบัติหุทางถนนช่วงเทศกาล
ปีใหม่/สงกรานต์ 

เพื่อป้องกันการเกิดอัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาล 
ปีใหม่/สงกรานต์ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 

๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
 

สถิติการเกิด 
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ 
ใช้เสน้ทาง 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๐ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภยั 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบสาธารณภัยต่างๆ 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภัยภายใน
ต าบลดงบัง 
 

ผู้ประสบสาธารณภยั
ได้รับการช่วยเหลือ
เบือ้งต้น 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๑ โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. 

เพื่อเป็นการพัฒนาทกัษะการ
ปฏิบัติงานและการเรียนรู้
ใหม่ๆ ของ อปพร. 

อปพร. ๑๖๐ คน  ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐   การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

อปพร.มีการพัฒนา
ทักษะในการ 
ปฏิบัติหน้าที ่
ด้านบรรเทา 
สาธารณภยั 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๒ โครงการจัดท าป้าย
ครัวเรือน 

เพื่อความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของชุมชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  การเข้าถึงชุมชน
ได้รับความ 
สะดวกรวดเร็ว 

หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๓ โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน เพื่อเปดิโอกาสให้เยาวชนได้มี หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐,๐๐๐     เกิดความรัก เยาวชนมีความกล้าที่ ส านักปลัด 



 
 

ต าบลดงบัง การแสดงออกดา้นแนวคิด
และรูจ้ักท างานเป็นกลุ่ม 

ต าบลดงบัง ความสามัคคี 
ในกลุ่มเยาวชน 

จะแสดงออกในทางที่
ถูกที่ควร 

อบบต.ดงบัง 

๑๔ จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
ส าหรับพนักงานดบัเพลิง 

ศูนย์ อปพร. 
อบต.ดงบัง 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ที่จัดซื้อ 

มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
อปพร. 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๕ จัดซ้ือเรืออลูมิเนียม
ท้องแบนพร้อมติดตั้ง
เครื่องยนต์ 

เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบ 
สาธารณภยั 

จ านวน ๑ ล า ๕๐๐,๐๐๐   ๕๐๐,๐๐๐  ประชาชนในต าบล ประชาชนผู้ประสบสา
ธารณภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๑๖ โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าหมูบ่า้น 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้น าชุมชน 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การปฏิบัติงาน 
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ผู้น าหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

 
 

-๖๗- 
  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๗ อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอ านาจเจริญ 
(ศอ.ปส.จ.อจ.) โครงการขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จาก อปท. 

เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอยา่ง
ต่อเนือ่ง 

๑  โครงการ ๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓๐,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

สามารถด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดบรรลุ
เป้าหมายได้ 

ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา 
เสพติดจังหวัด
อ านาจเจริญ 
(ศอ.ปส.จ.อจ.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๖๘- 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4   ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

๔.  ยทุธศาสตร์ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื่อเพิ่มปริมาณป่าไม้
ภายในต าบล 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เนื้อที่ป่าภายใน
ต าบลเพิ่มขึ้นทุกป ี

ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและมีปริมาณ
ป่าเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ โครงการรังวัดสอบเขตที ่
สาธารณประโยชน ์

เพื่อป้องกันการบุกรุก 
ที่สาธารณประโยชน ์

ที่สาธารณภายใน 
ต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

ลดปัญหาการ            
บุกรุกที่สาธารณ 
ประโยชน ์

ชาวบ้านไม่มีการ 
บุกรกุที่สาธารณ 
ประโยชน ์

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หน้าส านักงาน อบต.ดงบัง 

เพื่อให้บริเวณส านักงานมี
ความร่มร่ืนสวยงามมี
ความสะดวกสบายแก ่
ผู้มาติดต่อราชการ 

๑  โครงการ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความพึง
พอใจในการมาติดต่อ
ราชการ 

มีสถานที่ต้อนรับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการที ่
สะดวกสบาย 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๔ โครงการอนุรักษ ์ เพื่อเปน็การอนุรักษพ์ันธุ์ หมู่ที่ ๑-๑๖ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนรู้จักใช้ ประชาชนได้รู้จัก ส านักปลัด 



 
 

พันธุกรรมพืช พืชที่มีประโยชนแ์ละควร
ค่าแก่การรักษาไว ้

ต าบลดงบัง ประโยชน์จาก 
พชืชนิดต่างๆ 

ประโยชน์และคุณค่า
ของพืชในท้องถิ่น 

อบต.ดงบัง 

๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองร่องเริง หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้มีสถานที่ท่องเที่ยว
และพักผ่อนในชุมชน 

๑ แห่ง    ๑๐๐,๐๐๐  ๑ แห่ง มีสถานที่ส าหรับ
พักผ่อน 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๖ โครงการปลูกป่าชุมชน 
ดอนตะไคร้  
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อรักษาสภาพปา่ให ้
คงความอุดมสมบูรณ์ไว้ 

พื้นที่ป่าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ เนือ้ที่ป่าชุมชน สภาพปา่มีความอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๗ โครงการท ารั้วรอบแนวเขต 
ที่สาธารณะดอนตะไคร ้
หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย 

เพื่อป้องกันการบุกรุก 
ที่สาธารณประโยชน ์

หมู่ที ่๑๐ บา้นกุงชัย    ๑๐๐,๐๐๐  ลดปัญหาการ            
บุกรุกที่สาธารณ 
ประโยชน ์

ชาวบ้านไม่มีการ 
บุกรุกที่สาธารณ 
ประโยชน ์

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
-๖๙- 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  สง่เสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

๕.  ยทุธศาสตร์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
 ๕.๑ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ การจัดงานประเพณ ี
วันสงกรานต์รดน้ าด าหวั
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

ผูสู้งอาย ุ
ภายในต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๗๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๗๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมงานเพิ่ม
มากขึ้น 

มีการอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ดงบัง 

๒ การจัดงานประเพณี 
วันลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดงีามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

๑ โครงการ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน 
ที่มาร่วมงาน 
มากขึ้น 

ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ดงบัง 

๓ การจัดงานประเพณ ี
บุญคูณลาน 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานงาน
ประเพณีบุญคูณลาน 
ให้คงอยู่สืบไป 

๑ โครงการ ๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๔๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๔๐,๐๐๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน 
ที่มารว่มงาน 
มากขึ้น 

มีการอนุรักษ์สืบสาน
งานประเพณีบุญคูณ
ลานให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ดงบัง 



 
 

๔ โครงการแข่งขันกีฬา 
ต าบลดงบัง 

เพื่อสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ของเยาวชน/ประชาชน
ภายในต าบล 

๑ โครงการ ๘๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๓๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๓๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชาชน 
และประเภทกีฬา
เพิ่มมากขึ้น 

มีความสัมพันธอ์ันดี
ของเยาวชน/
ประชาชนภายใน
ต าบล 

กองการศึกษาฯ 
อบต.ดงบัง 

๕ จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  
มีอุปกรณ์กีฬาส าหรับใช้เล่น
ออกก าลังกาย 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
สุขภาพ 
พลานามัยที่ด ี

ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาออกก าลังกาย 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

๖ จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลดงบัง 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไปประเพณ ี

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๖ หมู่บ้าน ได้อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

-๗๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๗ โครงการจัดงานประเพณี
บุญปราสาทผึ้ง 

เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณอีันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไปประเพณ ี

หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ 
บ้านดอนช ี

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๒ ครั้ง ได้อนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

๘ ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐  
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้าน
ได้มีสถานที่ออกก าลังกาย 

หมู่ที่ ๑๐ บา้นกุงชัย  ๕๐๐,๐๐๐    ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

เด็กเยาวชนในหมู่บา้น
ไดม้ีสถานที่ออกก าลัง
กายเพยีงพอ 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

๙ โครงการจัดซุ้มป้ายชื่อ
สวนหย่อมลานกีฬา 

เพื่อปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมให้
มีความร่มร่ืนสวยงาม 

(ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๑๔๕,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

ภูมิทัศน์สวนหยอ่ม 
มีความร่มร่ืนสวยงาม 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

๑๐ ก่อสร้างสนามลานกีฬา
ประเภทลู่วิ่งและลู่ปั่น
จักรยานพร้อมสวนหย่อม 

เพื่อให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้าน
ได้มีสถานที่ออกก าลังกาย 

(ตามจุดและแบบที่ อบต.
ก าหนด) 

๒,๘๒๕,๕๔๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

เด็กเยาวชนในหมู่บา้น
ไดม้ีสถานที่ออกก าลัง
กายเพยีงพอ 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

๑๑ ก่อสรา้งอาคารฟิตเน็ตออก
ก าลังกาย 

เพื่อให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้าน
ได้มีสถานที่ออกก าลังกาย 

กว้าง ๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๑.๐๐ เมตร 
สูง ๓.๐๐ เมตร 

๑,๐๓๐,๐๐๐     ปริมาณงาน 
ที่มีการก่อสร้าง
ตามแบบ 

เด็กเยาวชนในหมู่บา้น
ได้มสีถานที่ออกก าลัง
กายเพยีงพอ 

กองการศึกษา 
อบต.ดงบัง 

๑๒ อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม หมู่ที่ ๕,๙,๑๕ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปีละ ๒ ครั้ง ได้อนุรักษ์สืบสาน กองการศึกษา 



 
 

ต าบลดงบัง โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญปราสาทผึ้ง 

ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไปประเพณี 

บ้านดอนช ี วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป 

อบต.ดงบัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๑- 
 

๒.๔  แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนหมู่บ้านโครงการ 
การจัดงานบุญประเพณี
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๑๐๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๕๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๕๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐  ชุมชนให้ความ 
ส าคัญในการ 
เข้ารว่มงาน 
บุญประเพณ ี

มีการอนุรักษ ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

หมู่บ้าน 
ในต าบลดงบัง 

๒ อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบล
ดงบัง โครงการ 
การจัดงานบุญประเพณี
ประจ าหมู่บา้น 

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

หมู่ที่ ๑-๑๖ 
ต าบลดงบัง 

๕๐๐,๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 
 

ชุมชนให้ความ 
ส าคัญในการ 
เขา้ร่วมงาน 
บุญประเพณ ี

มีการอนุรักษ ์
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

สภาวัฒนธรรม
ต าบลดงบัง 

๓ อดุหนุนสภาวัฒนธรรม
อ าเภอลืออ านาจ โครงการ 
การจัดงานประเพณีบญุ 
คูณลานสืบสานวัฒนธรรม
อ าเภอลืออ านาจ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สบื
สานประเพณีบุญคูณลาน
ให้คงอยู่สืบไป 

๑ โครงการ ๔๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 
๔๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๔๐,๐๐๐ 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนให้
ความส าคัญใน
การเข้าร่วมงาน 
บุญประเพณ ี

มีการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีบุญคูณลานให้
คงอยู่สืบไป 

สภาวัฒนธรรม 
อ.ลืออ านาจ 

๔ อุดหนุนที่ท าการปกครอง
จังหวัดอ านาจเจริญโครงการ

เพื่อส่งเสรมิวัฒนธรรม 
อันดีงามของจังหวัด

๑ โครงการ ๑๐,๐๐๐ 
(๒๕๖๐) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนให้
ความส าคัญใน

มีการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ของจังหวัดอ านาจเจริญ 

ที่ท าการ
ปกครอง 



 
 

ขอรับเงินอุดหนุนจัดงาน
ประเพณีฮีตสิบสองและงาน
กาชาดจังหวัดอ านาจเจริญ 

อ านาจเจริญ ๑๐,๐๐๐ 
(๒๕๕๙) 
๑๐,๐๐๐ 

การเข้าร่วมงาน
กาชาด 

จ.อ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๗๒- 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5   การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

๖.  ยทุธศาสตร์ นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
 ๖.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์และให้ค าปรึกษา
ทางด้านกฎหมาย 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน   ที่
ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้
รับความเป็นธรรมในสังคม 

ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนในต าบลดงบัง 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในต าบลลดลง 

ประชาชนผู้เดือด 
ร้อนได้รับการช่วย 
เหลือและเกิดความ
เป็นธรรมในสังคม 

ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

 
 
 



 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

๑.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองมะยอด -น้ าทว่ม  
ต.เปือย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
ต าบล 

ถนนลาดยาง 
 สายหนองมะยอด – น้ าท่วม  
ต.เปือย  ถนนกวา้ง  
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ ก.ม.  
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐ 
ได้รบัความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนได้รบั
ความ
สะดวกสบายใน
การสญัจรไปมา
ระหว่างต าบล 

อบจ.
อ านาจเจรญิ 

๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายดอนชี-ต.แมด 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหวา่ง
หมู่บ้าน 

ถนนลาดยาง  
สายบ้านดอนชี – ต.แมด  
ถนนกว้าง ๖.๐๐ ม.  
ยาว ๘.๐๐ ก.ม. ไหล่ทาง 
ข้างละ ๐.๕๐ ม. 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนผู้ใช้
ถนนร้อยละ ๘๐ 
ไดร้ับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
ระหว่างต าบล 

อบจ.
อ านาจเจรญิ 

๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑ 
บ้านดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๒ 
บ้านโนนจาน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๓ 
บ้านดงบัง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 

   แบบ ผ.๐๒/๑ 



 
 

-๗๔- 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๔ 
บ้านเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๕ 
บ้านดอนข ี

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองยาง 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๙ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๗ 
บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๘ 
บ้านเหล่าฝ้าย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๙ 
บ้านดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๒ 
บ้านหนองมะยอด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 



 
 

 
- ๗๕ – 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๓ 
บ้านกุงชัย 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๔ 
บ้านเสาเล้า 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๗ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๕ 
บ้านดอนช ี

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ ๑๖ 
บ้านจอก 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๘๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านโนนจาน หมู่ที ่๒ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดงบัง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที ่๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
 



 
 

 
- ๗๖ - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๒๓ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดอนชี หมู่ที ่๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๔ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านจอก หมู่ที ่๗ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน 
บ้านเหล่าฝ้าย หมู่ที ่๘ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดอนชี หมู่ที ่๙ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้ราษฎรมถีนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๑ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านหนองมะยอด หมู่ที ่๑๒ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๑ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

 



 
 

 
- ๗๗ - 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๓๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านเสาเล้า หมู่ที ่๑๔ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านดอนชี หมู่ที ่๑๕ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสรา้งตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๔ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน  
บ้านจอก หมู่ที ่๑๖ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเรว็และ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒  
ไปบ้านดงบัง หมู่ที่ ๓ 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๖ โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
สายบ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๐  
ผ่านวัดปุญญาภัสส์ธรรมะนิมิต 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านกุงชัย หมู่ที่ ๑๓  
ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง(นายวรวุฒ ิสุดาชม) 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านจอก หมู่ที่ ๗  
ไปบ้านแมด ต.แมด 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
มีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๓๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้านกุงชยั หมู่ที ่๑๑ 
ผ่านหอประปาประจ าหมู่บา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเรว็และมี
ความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตามแบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
 



 
 

- ๗๘ – 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านหนองยาง หมู่ที่ ๖  
จากโรงเรียนบ้านหนองยาง 
ผ่านประปาหมูบ่้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีถนนใช้ในการ
คมนาคมไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็วและมีความปลอดภยั 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๒๑๘ เมตร 

ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ 
เมตร 

๕๐๐,๐๐๐     ระยะทางที่มีการ
ก่อสร้างตาม
แบบ 

ราษฎรได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว 
ในการคมนาคม 

จังหวัด
อ านาจเจริญ 

๔๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete  
ม. ๔ บ้านเหลา่ฝ้าย –บ้าน
หนองมะยอด-บา้นน้ าท่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๕ บา้นดอนชี -
บ้านจอก ม.๗ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๕ บา้นดอนชี -
หนองปลาค้อเฒ่า 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางที่
ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรตี)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๓ บา้นดงบัง –
บ้านเหล่าฝ้าย ม.๘ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 



 
 

-๗๙- 
 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๖ 

(บาท) 
๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม.๕ บา้นดอนชี -
บ้านน้ าท่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนนิ 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete  
ม. ๑๒ บ้านหนองมะยอด –
บ้านน้ าท่วม 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๗ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete   
ม.๖ บ้านหนองยาง – 
บ้านหนองน้ าเท่ียง 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๔๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสม
โพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิว
ลาดยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๑๑ บ้านกุงชัย 
–บ้านนาดูน 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวกปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทา 
งที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

 
 
 



 
 

-๘๐- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๔๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม.๘ บ้านเหลา่ฝ้าย 
–บ้านหนองยาง ม.๖ 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete ม. ๑ บา้นดงบัง –
บ้านนาดูน 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๔.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสร้าง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 

๕๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
โครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพ
ลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาด
ยางแบบ Asphaltic  
Concrete  ม.๗ บา้นจอก – 
บ้านแมด ต.แมด 

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร. 
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทาง 
ที่ด าเนิน 
การก่อสรา้ง 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกสบาย 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
อบต.ดงบัง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แหนพัฒนาท้องงถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
ครภัุณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ จดัซ้ือเครื่องเล่ือยยนต์ 
จ านวน ๑ เครือ่ง 

๓๐,๐๐๐     ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ จัดซื้อรถกระเช้า 
จ านวน ๑ คัน 

   ๑,๐๐๐,๐๐๐  ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์ส านักงาน 
จ านวน ๑ คัน 

 ๗๐๐,๐๐๐    ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถจักรยานยนต ์
จ านวน ๑ คัน 

๓๐,๐๐๐     ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อเรืออลูมิเนียม
ท้องแบนพร้อมติดตั้ง

เครื่องยนต์ 

 ๕๐๐,๐๐๐    ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องอ่านบัตร
ประชาชน 

จ านวน ๔ เครื่อง 

๔,๐๐๐     ส านักปลัด 
อบต.ดงบัง 

รวม ๖๔,๐๐๐ ๑,๒๐๐๐,๐๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมนิผล 
 ๑. การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีรายละเอียด ดงันี ้
 

  ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     ประกอบด้วย 
   ๑.๑ ข้อมลูสภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐  คะแนน 
   ๑.๒ การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ  ๑๕ คะแนน 
   ๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๕  คะแนน 
    (๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๑๐ คะแนน 
    (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั  ๑๐  คะแนน 
    (๓) ยุทธศาสตร์จังหวดั  ๑๐ คะแนน 
    (๔) วิสัยทัศน์  ๕  คะแนน 
    (๕) กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
    (๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์  ๕  คะแนน 
    (๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ๕  คะแนน 
    (๘) แผนงาน  ๕ คะแนน 
    (๙) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม  ๕  คะแนน 
    (๑๐) ผลผลิต/โครงการ  ๕  คะแนน 
    คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกวา่ร้อยละ  ๘๐  (๘๐  คะแนน) 
    

  ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
   ๒.๑ การสรุปสถานการณ์พัฒนา  ๑๐ คะแนน 
   ๒.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ คะแนน 
   ๒.๓ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ  ๑๐ คะแนน 
   ๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ๑๐  คะแนน 
   ๒.๕ โครงการพฒันา  ๖๐  คะแนน  ประกอบด้วย 
    (๑) ความชัดเจนช่ือโครงการ  ๕  คะแนน 
    (๒) ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกบัโครงการ  ๕  คะแนน 
    (๓) เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ 
        ได้ถูกต้อง  ๕ คะแนน 
    (๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ๕ คะแนน 
    (๕) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
              สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒  ๕  คะแนน 
    (๖) โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand  ๔.๐   ๕  คะแนน 
    (๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  ๕  คะแนน 
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    (๘) โครงการแก้ไขความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   
                  ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  ๕  คะแนน 
    (๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๔ คะแนน 
    (๑๐) มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  คะแนน 
    (๑๑ ) มีการก าหนดตั วช้ีวัด  (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่ คาดว่า               
          จะได้รับ  ๕  คะแนน 
    (๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์  ๕  คะแนน 
    คะแนนรวม  ๑๐๐  คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิน่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ (๘๐ คะแนน) 
  

  ๓. สรปุผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
   ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง  ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้น จะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นผู้ด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา    
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้ทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคม ของทุกป ี
 

  ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
    ๑. เกิดการพัฒนาทีล่่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง
        ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน อนัเนือ่งมาจากข้อระเบียบฯ กฎหมาย 
    ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับขั้นตอนกระบวนการในการจัดท าแผนฯ 
    ๓. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอาจแก้ไขได้ไม่ตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบฯ  
       กฎหมาย 
   ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้ องถิ่ นสี่ปี  ควรพิ จารณ าใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                
        มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
    ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลัง               
       ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพฒันาสี่ปี 
    ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ร า ย จ่ า ย      
       ให้สามารถด าเนินการได้ในปงีบประมาณนั้น 
    ๔ . อ งค์ ก รป ก ครอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น ค วรพิ จ ารณ าตั้ ง งบ ป ระม าณ ให้ เพี ย งพ อแล ะ                      
        เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการเพื่อลดปัญหาการโอนงบประมาณหรือ             
        ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
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