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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลดงลาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ประจ าปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 
ส่วนที่  ๑.  บทน า 
 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดของแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
ห้าปี  โดยมีการควบคุมและปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า 
ภายใต้หลักการพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง 
จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่า หนึ่งโครงการ/กิกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เปูาหมาย
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ ในการจัดท างบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพื่อใช้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
  โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาห้า
ปีนั้น ควรมีสภาพพร้อมอย่างน้อย ๒ประการ 
 
 ๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยมีการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม
รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 
 ๒. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะ เวลาห้าปี ควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะกว้างๆดังต่อไปนี้ 
 

๑.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๒.  เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ          
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
๓.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นระยะเวลาท้องถิ่น 
๔.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 
ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในทางสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าง
สูงสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่  ๒ 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  สภาพทั่วไป 
 ๑.๑ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน อ าเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งใน ๑๔ ต าบลของอ าเภอ
เมืองร้อยเอ็ด ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๕กิโลเมตร 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน หมู่ที่ ๔บ้านดงลาน ต าบลดงลาน อ าเภอเมือง  
จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีพ้ืนที่รับผิดชอบประมาณ  ๒๒ ตารางกิโลเมตร ( ๑๓,๗๕๐ 
กิโลเมตร )และมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลขอนแก่น  อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลในเมือง    อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลปอภาร    อ าเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ๑.๒ภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลดงลาน ส่วนใหญ่มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงค่อนข้างเรียบและเป็น
ลูกคลื่นลอนลาด การใช้ประโยชน์จากที่ดินของต าบลดงลาน กว่าร้อยละ ๘๑เป็นพื้นที่ท าการเกษตร เช่น ท านา 
และปลูกพืชอ่ืนเพียงเล็กน้อย เช่น การปลูกยาสูบ พืชผัก นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าที่ส าคัญที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น หนองน้ า 
 ๑.๓จ านวนหมู่บ้าน  
  ต าบลดงลานมีจ านวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๔หมู่บ้าน ดังนี้ 
  หมู่ที่  ๑   บ้านสนามม้า 
  หมู่ที่  ๒   บ้านเหล่าใหญ่ 
  หมู่ที่  ๓   บ้านอ้น 
  หมู่ที่  ๔   บ้านดงลาน 
  หมู่ที่  ๕   บ้านหนองจิก 
  หมู่ที่  ๖   บ้านโคกสูง 
  หมู่ที่  ๗   บ้านเหล่าสมบูรณ์ 
  หมู่ที่  ๘   บ้านเกษตรส าราญ 
  หมู่ที่  ๙   บ้านหนองจิกน้อย 
  หมู่ที่  ๑๐  บ้านสันติสุข 
  หมู่ที่  ๑๑ บ้านต าแย 
  หมู่ที่  ๑๒ บ้านหนองจิก 
  หมู่ที่  ๑๓ บ้านโคกสูง 
  หมู่ที่  ๑๔ บ้านหนองจิก 



 ๑.๔ประชากร 
 จ านวนประชากร ใน พ.ศ. ๒๕62ต าบลดงลาน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้นจ านวน  ๘,628คน  แยกเป็น
ชาย  4,165  คน  หญิง  ๔,๔63คน  จ านวนครอบครัวทั้งต าบล  ๓,๕๑8  ครอบครัว  มีความหนาเฉลี่ย 
 
๒.   สภาพทางเศรษฐกิจ 
 ๒.๑อาชีพ 

ลักษณะอาชีพของประชากรในต าบลดงลาน 
 ๒.๑.๑อาชีพเกษตรกรรม  ประชากรในต าบลดงลาน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ประมาณร้อยละ  ๙๕ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งมีพ้ืนที่เพาะปลูกท้ังสิ้น   10,999   ไร่  โดยมีข้าวเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักท่ีส าคัญ  รองลงมาคือ  ยาสูบ  นอกจากนั้นยังปลูกพืชอ่ืนๆ เช่น ข้าวโพด  ถั่วฟักยาว  แตงกวา  
พริก  และผักต่างๆ  ส่วนการเลี้ยงสัตว์จะเลี้ยงไว้เพื่อจ าหน่ายและใช้บริโภค เช่น  วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ ปลา 
ฯลฯ 
 ๒.๑.๒อาชีพอุตสาหกรรม  ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยมีโรงสีข้าว
กระจายอยู่ทุกชุมชน  นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  จักรสาน เย็บผ้า เป็นต้น 
 
๓.  สภาพทางสังคม 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา    ๒  แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    -     แห่ง 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา    -  แห่ง 
 -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง    -     แห่ง 
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน          ๑๔ แห่ง 
 -  ห้องสมุดประชาชน    -     แห่ง 
 - ศูนย์การค้า                                            ๑    แห่ง 

๑.  สถาบันและองค์กรศาสนา 
 -  วัดและส านักสงฆ์    ๑๐ แห่ง 
 -  มัสยิด       -     แห่ง 
 -  ศาลเจ้า     -     แห่ง 
 -  โบสถ ์     -     แห่ง 
 -  มูลนิธิ                                                     ๑    แห่ง 
 ๒. สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลของรัฐ    -     แห่ง 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2  แห่ง 
 -  สถานพยาบาลเอกชน    -     แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    -     แห่ง 



 -  อัตราการมีและการใช้ส้วม   ๑๐๐  % 
  

๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -  สถานีต ารวจ     -    แห่ง 
 -  สถานีดับเพลิง     -    แห่ง 
๔.  การบริการพื้นฐาน 
 ๑.  การคมนาคม 
    การคมนาคมประเภททางบกในต าบลดงลาน  มีทั้งถนนในพื้นที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านและท้องถิ่นอ่ืน 
 ๒.  การไฟฟ้า 
 -ไฟฟูาเข้าถึง  ๑๔หมู่บ้านและประชากรได้ใช้ไฟฟูา  จ านวน  ๘,628คน  ๓,686ครัวเรือน 
 ๓.  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -  ล าน้ า,ล าห้วย     ๑  แห่ง 
 -  บึง,หนอง     ๔  แห่ง 
 ๔.  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -  ฝาย      ๔  แห่ง 
 -  บ่อน้ าตื้น             ๑๐  แห่ง 
 -  บ่อโยก              -    แห่ง 
 -  ประปา     ๕  แห่ง 
 
ศักยภาพในต าบล 

ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

(๑)  จ านวนบุคลากร จ านวน   83   คน 
 

ส่วนส านักปลัด 
 

      ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   ๑ คน 
ต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด     ๑   คน 
      ต าแหน่งหัวหน้าฝุายบรหิารงานทั่วไป    ๑ คน 
ต าแหน่งหัวหน้าฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา           ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                                      ๑   คน 



      ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข    ๑   คน  
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     ๒ คน 
      ต าแหน่งนิติกร      ๑   คน  
      ต าแหน่งทรัพยากรบุคคล     ๑   คน     
ต าแหน่งเจ้าพนักงานปูองกันฯ     ๑   คน      
      ต าแหน่งครู คศ. ๑      7 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     5 คน 
      ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก      5 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีปู่องกันฯ    ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร       ๑   คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน   ๑ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       ๑ คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป             ๑๑ คน 
      ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์     ๓ คน 
      ต าแหน่งคนครัว                   ๑ คน 
       ต าแหน่งนักการภารโรง     ๑ คน 
 

กองคลัง 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง     ๑ คน 
    ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้    ๑ คน 
      ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ     ๑   คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    ๒ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   2 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัสดุ     2 คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง          ๑   คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 ๑   คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป     3 คน 
ต าแหน่งพนักงานจดมาตรน้ า     ๑ คน 
 

กองช่าง 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง     ๑  คน 



      ต าแหน่งนายช่างโยธา     ๑ คน 
      ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ     ๑ คน 
ต าแหน่งนายช่างไฟฟูา      ๑ คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา     ๒ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา     ๑ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา    ๑ คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล     ๑ คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป                                                    ๑   คน 
 
 

ส่วนสวัสดิการ 
      ต าแหน่งหัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม                                   ๑   คน 
      ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน                                                 ๑   คน 
      ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน                               ๑   คน 
      ต าแหน่งคนงานทั่วไป                                                    ๑   คน 
 
(๒)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     30 คน 
 ปริญญาตรี              ๔๑   คน 
 สูงกว่าปริญญาตรี             ๑๒  คน 
 
(๓)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕62 จ านวนทั้งสิ้น            62,243,769.95บาท   แยกเป็น 
    ๓.๑หมวดภาษีอากร      
 ก.  ภาษีจัดเก็บเอง                                  รวม     8,488,791.79 บาทแยกเป็น 
 -  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                   6,998,538.50บาท 
 -  ภาษีบ ารุงท้องที่                                          18,388.29     บาท 
 -  ภาษีปูาย                                                1,471,865.00  บาท 
 ข.  ภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให้       รวม   25,786,157.09บาทแยกเป็น 
 -  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน               339,251.06 บาท 
 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามกฎหมายท้องถิ่น (๑ใน๙)            3,172,517.10  บาท 
 -  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ          9,944,779.67      บาท 
 -  ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                59,479.60      บาท 
  



-  ภาษีสรรพสามิต                                             7,514,596.75 บาท 
-  ค่าภาคหลวงไม้ 46,894.00บาท 
-  ค่าภาคหลวงแร่                                             60,547.19บาท 
-  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                    66,199.72  บาท 
-  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล950.00บาท 
-  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

              ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                 4,580,942.00 บาท 
3.2  หมวดค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตและค่าปรับ          รวม  1,051,384.96บาท    แยกเป็น 
 -  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา                5,529.00บาท 
 -  ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย                           373,092.00บาท 

-  ค่าปรับการผิดสัญญา            445,820.50บาท 
-  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย         10,000.00       บาท 

 -  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ 
             เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                    57,300.00บาท 
 -  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                     115,583.46   บาท 

-  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากรายการข้างต้น 44,060.00บาท 

3.3  หมวดรายได้จากทรัพย์สินรวม   185,023.11บาท     แยกเป็น 
-  รายได้จากขายทอดตลาดในทรัพย์สิน                      1,182.00บาท 
-  รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น  183,841.11บาท 

3.4  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           รวม 769,190.00บาท     แยกเป็น 
-  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่นๆ  
   นอกเหนือจากรายการข้างต้น                                769,190.00บาท 

3.5  หมวดรายได้-เบ็ดเตล็ด              รวม    66,230.00บาท     แยกเป็น 
 - ค่าขายเศษของ                                                         525.00       บาท 
 -  ค่าขายแบบแปลน                                                62,000.00บาท 
 - ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                                     835.00      บาท 
          -  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  นอกเหนือจากรายการข้างต้น2,870.00บาท 
3.6 รายรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป                   รวม   25,896,993.00      บาท     แยกเป็น 
 -  เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
              และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                         24,022,451.00 บาท 
 -  เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์                           593,842.00      บาท 

-  เงินอุดหนุนทั่วไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น     1,280,700.00    บาท 
      



 
ข.ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 (๑)  การรวมกลุ่มของประชาชน  จ านวนกลุ่มทุกประเภท  ๔๔กลุ่ม 
  แยกประเภทกลุ่ม 
   -  กลุ่มอาชีพ                      ๔๐     กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์                  ๔กลุ่ม 
 (๒)  จุดเด่นของพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร 
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บทที่  ๓ 
 
 

ผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่  ๓ 
ผลการพัฒนาต าบลในที่ผ่านมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ ( พ.ศ. 
๒๕๖๑– ๒๕๖5)  และแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3ใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพื่อ
ด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยในปีงบประมาณ  ๒๕61และปีงบประมาณ  ๒๕62ที่
ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลดงลานได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ต าบลดงลาน  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน  ดังนี้ 
 ๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ปัญหาการคมนาคมภายในหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง แต่ราษฎรมีความต้องการถนนคอนกรีต พื้นที่
ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ต้องเผชิญกับสภาพการเดินทางท่ีไม่ดี 
ถนนภายในหมู่บ้านบางหมู่บ้าน ความจ าเป็นพื้นฐานทางด้านแสงสว่างยังไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน หอกระจายข่าวขาด
การซ่อมบ ารุง 
     ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือท าถนนเข้าพ้ืนที่
การเกษตร และขยายเขตไฟฟูา ซึ่งได้ด าเนินการไปบางส่วนแล้ว 
 ๒.  ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
 การจัดหาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตต าบลเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
     ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ต าบลดงลานยังไม่เป็นเอกเทศที่โดดเด่น ที่ก าลังด าเนินการ 
อยู่ การปลูกปุาก าลังด าเนินการจัดหาแหล่งท่องเที่ยว และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
 ๓.  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประชาชนบางกลุ่ม เช่น เด็กและเยาวชนยังขาดโอกาสทางการศึกษา และไม่ชอบอนุรักษ์ประเพณี
ท้องถิ่นที่ส าคัญไว้ 
 ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ได้ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ เช่น จัด
งานวันลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ บุญผะเหวด 
  

๔.  ด้านเศรษฐกิจ 
     ปัญหารายได้ต่ า สาเหตุ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะการท านาปีละ  
๑  ครั้ง  ขาดการปรับปรุงพันธ์ การบ ารุงดิน และขาดความรู้ในด้านการจัดการ ปลูกพืชในฤดูแล้งไม่ได้ผลผลิต
เท่าท่ีควรเนื่องจาก การขาดน้ าในการเพาะปลูก และราคาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า ขาดความรู้ความ



เข้าใจในการบริหารจัดการ ด้านการแปรรูป และอาชีพเสริม ขาดการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์  ทั้งเงินทุน
และตลาด ตลอดจนชุมชนเน้นการสร้างรายได้ ไม่ได้สนใจกับการลดจ่ายในครัวเรือน ชุมชนขาดการเรียนรู้ระบบ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างแท้จริง 
 ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ โดยให้การสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมเพ่ือไปประกอบ
อาชีพ และสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ เพื่อท าให้งานด าเนินการไปในทิศทางที่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
 ๕.  ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข 
     ประชากรขาดการรวมตัวเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในด้านเงินทุน การจัดการตลาดสังคมเมือง
ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งขาดการน าทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการด ารงชีพ ประชากรขาด
คุณธรรม และศีลธรรม มีการแตกแยกในความคิดในด้านการเมืองอยู่เกือบทุกหมู่บ้าน 
    ปัญหา สิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชนมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี โดยเฉพาะขยะมูลฝอยมีการทิ้งของริม
ทางหลวง ท าให้เกิดโรคระบาด โรคติดต่อในชุมชนได้ง่าย 

   ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖.  ด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง 
     ปัญหา ประชากรส่วนใหญ่ยังแบ่งขั้วทางการเมืองในทุกหมู่บ้าน และไม่เข้าใจของการเลือกตั้ง ใน
ส่วนของบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ประชาชนส่วนใหญ่โดยคิดว่าผู้ที่จะเข้ามาท าการเมืองนั้นจะต้องใช้
เงินซื้อเสียงและสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลยังขาดความรู้ ความสามารถในการบริหารงานขาดความรู้ทาง
ดานกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หาผลประโยชน์มากกว่าการสร้างผลประโยชน์ ขาดความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส เจ้าหน้าที่และคณะท างานไม่มีเอกสารเพียงพอ 
 ผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    ได้จัดการฝึกอบรมและส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือให้มีความรู้ทั้งทางด้านระเบียบกฎหมาย และการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  
  
 
 
 
 
 
   
 

 
 



 
 
 

 
 
 

บทที่  ๔ 
 
 
 

สรุปยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
 
 
 

 
 
   
 
  
 
   
 
 
 



 
 
 

บทที่  ๔ 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา  อบต. ดงลาน 
๔.๑วิสัยทัศน์การพัฒนาต าบลดงลาน 
วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ส่งเสริมเศรษฐกิจ  เอาใจใส่ดูแลสังคม 
สนับสนุนการศึกษา  รักษาสิ่งแวดล้อม” 

พันธกิจ 
 -  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า ทางบก ทางระบายน้ า และสาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้กับประชาชน 
 -  จัดให้มีแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 -  ส่งเสริมการกีฬา 
 -  จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
 -  ส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 -  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 -  ส่งเสริมการอาชีพของประชาชน 
 -  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง 
 -  ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 -  การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
 -  มีแหล่งน้ าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 -  ประชาชนมีสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและพอเพียง 
 -   ประชาชนมีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานอย่างพอเพียงในการด ารงชีพ 
 -  ประชาชนมีที่เล่นกีฬา เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
 -  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 
 -  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงในการเลี้ยงชีพ 
 -  ฝีมือแรงงานได้รับการพิจารณาให้ได้มาตรฐานเป็นต้องการของตลาดแรงงาน 
 -  มีการน าเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
   ให้กับสินค้าและบริการ 
 -  ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 

๔.๒ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาท้องถิ่น 



 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
๑.๑ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า และที่จอดรถ เพ่ือให้

เกิดความสะดวกสบาย 
๑.๒จัดให้มีและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชนในท้องที่ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
  ๒.๑บ ารุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.๒ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  ๒.๓จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
  ๓.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีอย่างเพียงพอทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
  ๓.๒เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

๓.๓ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาสามารถตอบสนองและสอดคล้องต่อการด ารงชีวิต            
และวิถีชุมชนได้อย่างมีความสุข 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
  ๔.๑พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
  ๔.๒จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้มีอย่างมีเพียงพอในการประกอบอาชีพของประชาชน 
  ๔.๓พัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
  ๔.๔ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
  ๕.๑ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  ๕.๒ปูองกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๕.๓สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๕ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดสูงสุด
โดยสามารถคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
  ๖.๑ส่งเสริมการมีประชาธิปไตยภายในต าบล 
  ๖.๒ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๖.๓พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการบริหารการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

 



แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 
           แผนพัฒนาจังหวัดรอ้ยเอ็ด พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปี พ.ศ. 2563 ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้ง 
การนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไป ปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนการประเมินผลการ
พัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด โดยนามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค มาจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับปี 
พ.ศ. 2563 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
2.2 เป้าหมายการพัฒนา 
                “มหานครข้าวหอมมะลิ ท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสาน และสุขภาพดี ภายในปี พ.ศ. 2565” 
 พันธกิจ 
          1) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม เพ่ิม 
ศักยภาพการบริหารทรัพยากรและสินค้าการเกษตรให้เป็นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
         2) พัฒนาให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และการบริการ เชื่อมโยง 
ระบบโลจิสติกส์ และระบบราง รวมทั้ง วัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีท่ีดีงาม สามารถผสมผสานกับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน 
        3) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ ให้ภาคประชาสังคม และส่งเสริมให้มีการ 
ดาเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
       5) สร้างความม่ันคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 วัตถุประสงค์รวม 
      3.3.1 ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมีมูลค่าสูงและได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ 
      3.3.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นความยากจน พ่ึงตนเองได้ 
2.3 ตัวช้ีวัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
      3.4.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ร้อยเอ็ด (GPP) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 
      3.4.2 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.4 ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน 
อาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและครบวงจร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
 วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ตามประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เป็นศูนย์กลางการผลิตข้าวหอมมะลิ และแหล่งผลิตสินค้าเกษตร สู่ 
มาตรฐานอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 



วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
             1. เพ่ือพัฒนาข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
             2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมขึ้น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
             1. ลดต้นทุนการผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
            2. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตร ร้อยละ 2 ต่อปี 
            3. จ านวนแปลงฟาร์มเปูาหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจรับรอง ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานเกษตรปลอดภัย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 80 
           4. พ้ืนที่การเกษตรได้รับการส่งเสริมในรูปแบบการเกษตรแปลงใหญ่เพ่ิมข้ึน จ านวนไม่น้อยกว่า 300
แปลง ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           5. มีตลาดรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 
          1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ 
          2. พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ คุณภาพสูงภายใต้
มาตรฐานอาหารปลอดภัยและอินทรีย์ 
         3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรรมทางเลือกใหม่ 
         4. พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป ด้วยเทคโนโลยี นวตักรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 
        5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรให้สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
       6. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
        1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนกลาง 
        2. มูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการเพ่ิมขึ้น และมีอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวล 
รวมของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
        1. มูลค่าการค้า และการลงทุนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
        2. รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
        3. อัตราการขยายตัวภาคบริการเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 2 ต่อปี) 
        4. รายได้จากการจาหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10 ต่อปี) 
        5. ร้อยละจานวนผู้ประกอบการ SMEs ที่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 5) 
แนวทางการพัฒนา 
       1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
       2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวและงานประเพณีวัฒนธรรมอีสานต่อเนื่องทั้งปี 
       3. พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมอีสาน 
      4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 



         5. ส่งเสริมตลาดการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรม 
         6. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนา SMEs เพ่ือการค้าและส่งออก 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และสังคม ให้เข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
         1. เพ่ือให้คนได้รับการพัฒนาเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีอาชีพมีรายได้ 
         2. คนมีสุขภาวะที่ดี สังคมเข้มแข็ง 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
         1. เด็กและยาวชนได้รับการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ
100 
         2. ไอคิวของเด็ก เยาวชน อายุ 6-15 ปี เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2565 เท่ากับ 101 
         3. อัตราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 3.4 ต่อแสนประชากร 
        4. ร้อยละประชากรทุกกลุ่มวัยออกกาลังกายอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 80) 
        5. อัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคมะเร็งท่อน้าดี ลดลง ร้อยละ 3 
        6. ผลิตภาพแรงงานจังหวัดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2 
        7. ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 
        8. ร้อยละของครัวเรือนยากจนเปูาหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ร้อยละ 80) 
แนวทางการพัฒนา 
         1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
         2. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและเมืองบริการสุขภาพ (Medical Hub) 
         3. สร้างความเสมอภาครองรับสังคมผู้สูงอายุ และจัดสวัสดิการสังคมให้มีคุณภาพ 
         4. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน 
         5. แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 รักษาและสร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างครบ 
วงจร เป็นรูปธรรม และยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
         1. เพ่ือให้มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน (SDG 
: Sustainable Development Growth) 
         2. เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงน้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการประกอบอาชีพอย่างเพียงพอและสมดุล 
         3. เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
         1. ประชาชนมีน้าอุปโภคและบริโภค ที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ ร้อยละ 100 
         2. พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ของจังหวัดเพ่ิมข้ึนปีละ 2,000 ไร่ 
         3. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 70 
        4. ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมได้รับการกาจัด ร้อยละ 100 
        5. ครัวเรือนมีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี 
แนวทางการพัฒนา 
        1. พัฒนาแหล่งน้า และเพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
        2. ฟ้ืนฟูปุาไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้าและปุาชุมชน 
        3. เสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพตามแนวทาง



ประชารัฐ 
          4. บริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้มีคุณภาพ 
          5. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 รักษาความม่ันคงภายใน และการบริหารจัดการภาครัฐ 
วัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนา 
         1. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         2. เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนา และขจัดปัญหาอุปสรรคของ
ประชาชนในการเข้าถึงบริการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
         1. ร้อยละของจานวนคดีอาชญากรรมในคดี 5 กลุม่ จับกุมผู้กระทาผิด (ร้อยละ 85) 
         2. ระดับความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนไม่เกิน (ร้อยละ 40) 
         3. จานวนหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด (ร้อยละ 95) 
        4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลง 2 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนต่อปี 
        5. รอ้ยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อหน่วยงานภาครัฐ (ร้อยละ 90) 
แนวทางการพัฒนา 
        1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความมั่นคงภายในให้มีประสิทธิภาพ 
        2. เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติดโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 
        3. เพ่ิมศักยภาพของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสาธารณภัย 
        4. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการให้บริการภาครัฐ 
        5. เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภาครัฐ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
เสมอภาค และเป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

บทที่  ๕ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าป ี
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  ๕ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.  ยุทธศาสตร์และโครงสร้างการพัฒนา  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
 ๑.๑ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ า ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
 ๑.๒จัดให้มีและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
 ๒.๑บ ารุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๒.๒ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
 ๒.๓จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
 ๓.๑ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีอย่างพอเพียงทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
 ๓.๒ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไป 
 ๓.๓เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 ๓.๔ส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาสามารถตอบสนองและสอดคล้องต่อการด ารงชีวิตแบบวิถีชุมชน 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
 ๔.๑สนับสนุนการพัฒนา ให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง 
 ๔.๒จัดให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าให้มีอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพของประชาชน 
 ๔.๓พัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพให้กับประชาชน 
 ๔.๔ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ 
 ๔.๕จัดให้มี บ ารุงรักษา และควบคุมตลาด เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตได้ของประชาชน 
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 

๕.๑สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ        
ประชาชน 

๕.๒มุ่งเน้นการปูองกัน โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชน 

๕.๓สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๔จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย บ าบัดขยะและจัดการขยะ 
๕.๕ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยสามารถคงอยู่กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร และการเมือง การปกครอง แนวทางการพัฒนามีดังนี้ 
 ๖.๑ส่งเสริมการมีประชาธิปไตยภายในต าบล 
 ๖.๒ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๖.๓พัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการบริหารการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่  ๖ 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

บทที่  7 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่  ๗ 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๗.๑การปฏิบัติตามแผน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 

๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ด าเนินการเองโดยการน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ไปสู่การจัดท าแผนห้าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าข้อบังคับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 

๒.  ขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นโดย 
  -  ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ และ อบต.เป็นผู้ด าเนินการเอง 
  -  เสนอโครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานอื่น เป็นผู้ด าเนินการ 

๗.๒การตรวจสอบ/ติดตามและประเมินผล 
 ๑.  ตรวจสอบโดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดย 
  -  ตรวจสอบข้อบังคับงบประมาณประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาห้าปี 
  -  ติดตามการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

-  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วน   ต าบล อย่างน้อยปีละ  ๒ครั้ง 

 ๒.  ตรวจสอบ/ติดตาม โดยภาคประชาคม 
  -  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

-  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้กรรมการบริหารการประชุม ชี้แจง ผลการด าเนินงานในรอบปีต่อ
ประชาชนในต าบล เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลการ
ด าเนินงาน 

 
ประกาศบังคับใช้  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

 
 

                      (ลงชื่อ) 
                                   (นายอุทัยเทพ  พรรคพล) 
                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 

 
 

 


