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องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
อ าเภอดอกค าใต้  จังหวัดพะเยา 

 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 



 



ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  อ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา  ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2563 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ให้มีศักยภาพ
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  เป็นการจัดท าเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการน าแนวทางการพัฒนาการ
จัดโครงการ / กิจกรรม ตามมติประชาคมหมู่บ้านทั้ง  11  หมู่บ้าน  ซึ่งประชาชนได้มีส่วนร่วมได้สะท้อน
ปัญหาที่เกิดขึ้น  แสดงความคิดเห็นตามความต้องการในการพัฒนาโดยแท้จริงจากประชาชนในพ้ืนที่ต าบลดง
สุวรรณ  และได้น าแนวทางแก้ไขและเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพัฒนาตนเอง  การแก้ไขปัญหาของตนเอง
ในระดับหมู่บ้าน  ซึ่งจะน ามาสู่การร่วมมือร่วมใจพัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองอย่างแท้จริง  และได้ยึดแนว
ทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอ าเภอรวมทั้งคณะผู้บริหารที่มี
นโยบายในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนต าบลดงสุวรรณ  ได้น ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 เพ่ือก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาต่อไป 
  เพ่ือให้การพัฒนาให้เต็มที่เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ เป็นการรองรับงบประมาณ
ด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ  จึงได้มีการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 น ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในต าบลดงสุวรรณให้อยู่ดี  มีสุขถ้วนหน้าแบบยั่งยืนตลอดไป   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ 
กุมภาพันธ์  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เร่ือง           หน้า 
 

 ค าน า           

แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      1 
 รายละเอียดโครงการ        2 
 
  
  

 



ยุทธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พฒันาระบบเศรษฐกจิ

 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 11,525,630 46 35,325,630 41 34,525,650 98 81,376,910

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พฒันาสังคม การศึกษา 

 และวัฒนธรรม

 1.2 แผนงานสาธารณสุข 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000

ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 4 รักษาความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย  

 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 50,000       1 50,000       1 50,000       3 150,000

รวม 1 15,000 1 15,000 13 11,590,630 48 35,390,630 43 34,590,650 106 81,601,910

แบบ ผ.01

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  ถึง  2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลดงสวุรรณ  อ าเภอดอกค าใต้  จงัหวดัพะเยา
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 รวม  4  ปีปี  2565

๑



บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน ผ. 02

ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าประปา ก่อสร้างระบบประปา 2,300,000 2,300,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง

ใหญ่ หมู่ 1 ต.ดงสุวรรณ  ที่สะอาดเพยีงพอในการ บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 9  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ
อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อใหก้ารระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000 200,000 1 แหง่ การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คสล.พร้อมวางทอ่ คสล. ซอย 10 สะดวก  แก้ไขปญัหา คสล. พร้อมวางทอ่ คสล. ลดปญัหาน้้าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ
หมู่ 1 ต.ดงสุวรรณ น้้าทว่มขังภาย

3 โครงการขุดลอกล้าหว้ยส้าน เพื่อใหก้ารระบายน้้า ขุดลอกล้าหว้ยดง ยาว 500,000 500,000 1 แหง่ การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 1 ต.ดงสุวรรณ สะดวก  แก้ไขปญัหา ๑,๕๐๐ ม.ปากกวา้ง 6 ม. ลดปญัหาน้้าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ

น้้าทว่ม ก้นยาว 2 ม. ยาว ลึกเฉล่ีย 
2.80 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561  ถึง  พ.ศ. 2565) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่1 พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ

งบประมาณและทีผ่่านมา

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
 1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัพะเยา ที ่1 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวดั ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

๔



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา กอ่สร้างถงัเกบ็น้้า 200,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง 

หมู่บ้าน หมู่ที ่2 ทีส่ะอาดในการอปุโภค ประปาหมู่บ้าน  โครงการ ทีส่ะอาดในการอปุโภค 
บริโภค บริโภค

5 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 2 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค้าใต้ การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

6 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้้า เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ก่อสร้างฝายชะลอน้้า 300,000 300,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
หว้ยปา่ไร่ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค้าใต้ การเกษตร และลดปญัหา หว้ยปา่ไร่ การเกษตรและปญัหา อบต.ดงสุวรรณ

น้้าทว่มขัง น้้าทว่มขังลดลง

7 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ก่อสร้างสะพาน คสล. 3,500,000 3,500,000 1 แหง่ ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
2-3 ต.ดงสุวรรณ ใช้ในการคมนาคม สะดวก กวา้ง 5 ม. ยาว 8 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
 รวดเร็ว  และปลอดภยั ปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่่านมา

๕



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 3 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง

ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกค้าใต้ การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

9 โครงการส่งเสริมการขดุสระน้้า เพือ่ให้เกษตรกรมีน้้าไว้ใช้ ขดุสระน้้าเพือ่การ 200,000 200,000 จ้านวน เกษตรกรมีแหล่งน้้าเพือ่ กองช่าง
เพือ่การเกษตร หมู่ 3 เพือ่ท้าการเกษตร เกษตร โครงการ ท้าการเกษตรและมี     

ผลผลิตทางการเกษตร
เพิม่ขึ้น

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า เพื่อใหก้ารระบายน้้า ก่อสร้างรางระบายน้้า 200,000 200,000 1 แหง่ การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
คสล.พร้อมวางทอ่ คสล.  สะดวก  แก้ไขปญัหา คสล. พร้อมวางทอ่ คสล. ลดปญัหาน้้าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ
หมู่ 4 ต.ดงสุวรรณ น้้าทว่มขังภาย

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยลง เพื่อซ่อมแซมใหถ้นนที่ช้ารุด ปรับปรุงถนนลง 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
หนิคลุกเกล่ียแต่งเรียบ ถนนสาย ใหม้ีสภาพดี การคมนาคม หนิคลุกเกล่ียแต่งเรียบ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั
การเกษตร หมู่ที่ 4 สะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่่านมา

๖



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการปรับปรุงปรับปรุงซ่อมถนน เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล 200,000 200,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

สายข้างโรงเรียนบา้นดง หมู่ที่ 4  ใช้ในการคมนาคม สะดวก สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
ต.ดงสุวรรณ  รวดเร็ว  และปลอดภยั ปลอดภยั

13 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 4 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

14 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าประปา ก่อสร้างระบบประปา 2,300,000 2,300,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
ใหญ่ หมู่ 4 ต.ดงสุวรรณ   ที่สะอาดเพยีงพอในการ บาดาลขนาดใหญ่  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ

อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ก่อสร้างถนน คสล. 200,000 200,000  1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
ซอย 22 หมู่ที่ 5 ต.ดงสุวรรณ  ใช้ในการคมนาคม สะดวก สะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั อบต.ดงสุวรรณ

รวดเร็ว  และปลอดภยั

งบประมาณและทีผ่่านมา

๗



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 5 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง

ต.ดงสุวรรณ  การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง กวา้ง 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
แน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ใช้ในการคมนาคม สะดวก เฉล่ีย 4 ม. ยาว 4,000 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
5,6,9 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 10 รวดเร็ว  และปลอดภยั  หนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมี ปลอดภยั
ต.ปา่ซาง อ.ดอกค้าใต้ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 

18 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาด เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าประปา ก่อสร้างระบบประปา 2,300,000 2,300,000  1 แหง่ ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
ใหญ่ หมู่ 5 ต.ดงสุวรรณ   ที่สะอาดเพยีงพอในการ บาดาลขนาดใหญ่  ที่สะอาดเพยีงพอในการ อบต.ดงสุวรรณ

อุปโภค บริโภค อุปโภค บริโภค

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างรางระบายน้้า 200,000 200,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
แบบมีฝาปิด พร้อมวางท่อ แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงัภาย แบบมีฝาปิด พร้อม  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขงั
คสล. ซอย 31 หมู่ที ่6 ในหมู่บ้าน วางท่อ คสล.

ซอย 31 หมู่ที ่6

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 6 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง

ต.ดงสุวรรณ  การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

21 โครงการกอ่สร้างวางท่อระบายน้้า เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  กอ่สร้างวางท่อระบายน้้า 200,000 200,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
ถนนคลองหนองอนิตา หมู่ที ่7 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงัภาย ถนนคลองหนองอนิตา  โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขงั

ในหมู่บ้าน

22 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 7 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

23 โครงการขุดลอกเหมืองบา้นใต้ เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดลอกเหมืองบา้นใต้ 1,000,000 1,000,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
หมู่ 7 ต.ดงสุวรรณ   การเกษตรและลดปญัหา การเกษตรและแก้ไข อบต.ดงสุวรรณ

น้้าทว่มขัง ปญัหาน้้าทว่มขังลดลง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการวางท่อระบายน้้าพร้อม เพือ่ให้การระบายน้้าสะดวก  วางท่อระบายน้้า 200,000 200,000 จ้านวน การระบายน้้าสะดวก กองช่าง

บ่อพกั ซอย 19 หมู่ที ่8 แกไ้ขปัญหาน้้าท่วมขงัภาย พร้อมบ่อพกั หมู่ที ่8 โครงการ ลดปัญหาน้้าท่วมขงั
ในหมู่บ้าน

25 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ซ่อมแซมไหล่ทางถนน 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
คสล.(ลงดินลูกรังไหล่ทางถนน) ใช้ในการคมนาคม สะดวก คสล.(ลงดินลูกรังไหล่ โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่8 รวดเร็ว  และปลอดภัย ทางถนน)

26 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้้า เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าประปา ปรับปรุงระบบกรองน้้า 100,000 100,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าประปา กองช่าง
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9  ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่9   โครงการ ทีส่ะอาดเพยีงพอในการ

อปุโภค บริโภค อปุโภค บริโภค

27 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 10 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) สายขา้งวัด ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่10 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
สันป่าสัก ซอย 3 หมู่ที ่10 รวดเร็ว  และปลอดภัย

29 โครงการขุดลอกเหมืองหลังวดั เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดลอกเหมืองหลังวดั 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
สันปา่สัก หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ   การเกษตรและลดปญัหา สันปา่สัก การเกษตรและแก้ไข อบต.ดงสุวรรณ

น้้าทว่มขัง ปญัหาน้้าทว่มขังลดลง

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 200,000 200,000 จ้านวน เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กองช่าง 
ซอย 4  หมู่ที ่10 ใช้ในการคมนาคม สะดวก  คสล. หมู่ที ่10  โครงการ ใช้ในการคมนาคม สะดวก

รวดเร็ว  และปลอดภัย รวดเร็ว  และปลอดภัย

31 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล หมู่ 11 เพื่อใหเ้กษตรกรมีน้้าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลเพื่อใช้ใน 500,000 500,000 1 แหง่ เกษตรกรมีน้้าใช้ใน กองช่าง
ต.ดงสุวรรณ  การเกษตร  การอุปโภคบริโภค การเกษตร อบต.ดงสุวรรณ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
32 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. 200,000 200,000 จ้านวน ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก (คสล.) สายป่าสุสาน ใช้ในการคมนาคม สะดวก หมู่ที ่11 โครงการ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย
หมู่ที ่11 รวดเร็ว  และปลอดภัย

33 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างประตูระบายน้้า 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง
หนองขวาง ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ หนองขวาง โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ  

เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

34 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหว้ยโทกผา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างแก้มลิงหว้ยโทกผา 5,000,000 5,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง 
ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ
เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

35 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด เพื่อใหป้ระชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนนลูกรัง กวา้ง 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
แน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ใช้ในการคมนาคม สะดวก เฉล่ีย 4 ม. ยาว 4,000 ม. สะดวก  รวดเร็ว  และ อบต.ดงสุวรรณ
10 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม หมู่ที่ 1 รวดเร็ว  และปลอดภยั  หนาเฉล่ีย 0.20 ม. หรือมี ปลอดภยั
ต.สันโค้ง อ.ดอกค้าใต้ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกวา่ 

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
36 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กี่ยวกบั กอ่สร้างศาลาเอนก 200,000 200,000 จ้านวน มีสถานทีเ่กี่ยวกบั กองช่าง

ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่6 การประกอบประกอบพธิี ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่6 โครงการ การประกอบประกอบพธิี
ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน

37 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กี่ยวกบั กอ่สร้างศาลาเอนก 200,000 200,000 จ้านวน มีสถานทีเ่กี่ยวกบั กองช่าง
ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่7 การประกอบประกอบพธิี ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่6 โครงการ การประกอบประกอบพธิี  
ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน

38 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กี่ยวกบั กอ่สร้างศาลาเอนก 200,000 200,000 จ้านวน มีสถานทีเ่กี่ยวกบั กองช่าง 
ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่9 การประกอบประกอบพธิี ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่6 โครงการ การประกอบประกอบพธิี
ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน

39 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กี่ยวกบั กอ่สร้างศาลาเอนก 200,000 200,000 จ้านวน มีสถานทีเ่กี่ยวกบั กองช่าง
ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่1 การประกอบประกอบพธิี ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่6 โครงการ การประกอบประกอบพธิี อบต.ดงสุวรรณ
ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
40 โครงการกอ่สร้างศาลาเอนก เพือ่ใช้เป็นสถานทีเ่กี่ยวกบั กอ่สร้างศาลาเอนก 200,000 200,000 จ้านวน มีสถานทีเ่กี่ยวกบั กองช่าง

ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่11 การประกอบประกอบพธิี ประสงค์ สุสาน หมู่ที ่6 โครงการ การประกอบประกอบพธิี
ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน ต.ดงสุวรรณ ฌาปนกจิ ของประชาชน

41 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนอง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างแก้มลิงหนองกอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง 
กองหญ้า ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ หญ้า โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ

เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

42 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองบอน เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างแก้มลิงหนองบอน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง 
ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ
เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

43 โครงการก่อสร้างแก้มลิงสระน้้า เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างแก้มลิงสระน้้า 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง 
วทิยาลัยเทคนิคดอกค้าใต้ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ วทิยาลัยเทคนิคดอกค้าใต้ โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ

เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๔



ท่ี โครงการ วัตถปุระสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ ทีรั่บผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
44 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนองอินตา เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างแก้มลิงหนองอินตา 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง 

ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ
เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

45 โครงการก่อสร้างแก้มลิงหนอง เพื่อใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ ก่อสร้างแก้มลิงหนองบวั 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน ประชาชนมีน้้าไวใ้ช้ กองช่าง 
บวัแซะ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ แซะ โครงการ ไม่ขาดแคลนน้้า สามารถ

เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์ เก็บกักน้้าไวใ้ช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงฤดูแล้ง

46 โครงการขุดลอกหนองกู่ใจ เพื่อใหก้ารระบายน้้า ขุดลอกหนองกู่ใจ  ยาว 500,000 500,000 500,000 1 แหง่ การระบายน้้าสะดวก กองช่าง
หมู่ที่ 7 ต.ดงสุวรรณ สะดวก  แก้ไขปญัหา ๑,๕๐๐ ม.ปากกวา้ง 6 ม. ลดปญัหาน้้าทว่มขัง อบต.ดงสุวรรณ

น้้าทว่ม ก้นยาว 2 ม. ยาว ลึกเฉล่ีย 
2.80 ม.

รวม 11,525,630 35,325,640 34,825,650

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๕



เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565
1 แผนงานการ

รักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์รถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือก่าลัง
เครื องยนต์สูงสุดไม่ต ่ากว่า 110 กิโลวัตต์

     1,000,000  ส่านักปลัด

รวม 1,000,000   
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บัญชคีรุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

ผ 03


