
 
 

 
 

แผนพัฒนาสามป   

(พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๑) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   

อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 



 



 
คํานํา  

 
 

   ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทองถ่ินและบริหารจัดการจําเปนจะตองมีระบบการ
จัดการที่ดี ที่สรางกระบวนการกระจายอํานาจจัดการ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล
ดงเย็น  จําเปนจะตองมีเครื่องมือที่ใชในการบริหารเครื่องมือที่วาน้ันก็ประกอบไปดวยแผนพัฒนาตําบล  โดยแยก
ออกเปนแผนยุทธศาสตร  แผนพัฒนาสามปแลวนําไปสูแผนการดําเนินงานลําดับถัดไป 
   องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งเปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ไดมาจากความตองการของประชาชนอยางแทจริง โดยประชาชนไดมีสวนรวมในการกําหนด โครงการ / กิจกรรม
และผานข้ันตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการการจัดทําแผนพัฒนาปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 
   แผนพัฒนาสามป  ฉบับน้ี  ถือเปนคูมือในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดง
เย็น  ไดมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินตอไป 
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สวนท่ี  1 
 

บทนํา 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป  เปนแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 โดยเปนการแปลงแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา  ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการ
พัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการพัฒนาหน่ึงจะมีโครงการหรือกิจกรรมไดมากกวาหน่ึง
โครงการหรือกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละ
ยุทธศาสตรการพฒันา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  และวิสัยทัศนในที่สุด 
  นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  คือ  
องคการบริหารสวนตําบลใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  โดยนํา
โครงการหรือกิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไปจัดทํางบประมาณ       
เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
  ดังน้ัน  แผนพัฒนาสามปจึงมีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี 
  1.  เปนองคกรที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  2.  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา  และวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที ่
ชัดเจน  และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ   
  3.  เปนเอกสารที่แสดงโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการในหวงระยะเวลาสามป 
  4.  เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน 
ตําบลกับงบประมาณรายจายประจําป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
  แผนพัฒนาสามป  หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคการบริหารสวนตําบลที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา
ที่จะจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนา  ครอบคลุมระยะเวลาสามป  
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
  ซึ่งการจัดทําแผนพัฒนาสามป  จะมีความเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปอยาง
ใกลชิด  โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน 
  ดังน้ัน  จึงสามารถสรุปวัตถุประสงคในการจัดทําแผนพัฒนาสามปไดดังน้ี  คือ 
  1.  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งได
กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล 
  2.  เพื่อใหงายตอการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  เน่ืองจากในแผนพัฒนาสามป  มีการ
กําหนดโครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน  สําหรับงบประมาณแตละป 
  3.  เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตขององคการ
บริหารสวนตําบล 
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1.3 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นหลักการพัฒนาใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหา ความ
ตองการของประชาคมหมูบานและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป  

(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหา ความตองการ 
และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

(3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน  
(4) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปตอสภาองคการบริหาร  สวน

ตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอนแลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปตอไป  
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดดําเนินการโดย

ความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนทุกหมูบาน ประชาคมตําบล ตลอดจนหนวยงานของภาครัฐหรือ
องคกรเอกชนตางๆ ไดมีการระดมความคิดแนวทางในการแกไขปญหา เพื่อพัฒนาหมูบาน/ตําบลใหมีความ
เจริญกาวหนาตอไป  

1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 4.1  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล  (พ.ศ.2559-2561) 
 4.2  การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนการวางแผนในการจัดทําโครงการต้ังแตป  พ.ศ.2559-2561 ซึ่งทําให
ผูรับผิดชอบในการจัดทําโครงการน้ัน ๆ สามารถพิจารณาในการวางแผนการจัดทําโครงการของตนเอง ซึ่งชวยใน
การประหยัดทรัพยากร  ลดความเสียหายทางดานทรัพยากรที่อาจเกิดข้ึน  หากไมมีแผนพัฒนาสามป 
 4.3  แผนพัฒนาสามปลดความไมแนนอนของสถานการณตาง ๆ  เพราะมีการจัดวางแผนวาในปน้ัน ๆ มีการ
จัดทําโครงการอะไรบาง  โครงการน้ันมีระยะเวลาในการดําเนินการเทาไร  และมีงบประมาณในการจัดทําเปน
จํานวนเทาไรดวย 
 4.4  เปนเกณฑในการควบคุมการจัดทําโครงการ  และงบประมาณ เพื่อใหสามารถบรรลุตามแนวทางการ
พัฒนา และยุทธศาสตรการพัฒนาซึ่งเปนแผนหลักในการพัฒนาตําบล 
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สวนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในปท่ีผานมา   

 
3.1 สรุปสถานการณพัฒนา 
  ศักยภาพการพัฒนาตําบล 
  จากการระดมความคิดของทุกภาคสวน  ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน       
และกลุมตางๆ เพื่อประเมินศักยภาพการพัฒนาตําบลได และนํามาวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  สามารถวิเคราะห SWOT 
analysis ไดดังน้ี 
   

จุดแข็ง  (Strengths : S) 
  1.  มีสภาพอาณาเขตพื้นที่กะทัดรัดทําใหการติดตอการประสานงานสะดวก 
  2.  มีเสนทางการคมนาคมเช่ือมระหวางหมูบานที่สะดวก 
  3.  พื้นที่ตําบลดงเย็นอยูในเสนทางที่ไมไกลจากอําเภอบานดุง 
  4.  มีหนวยงาน  สวนราชการ  ที่ใหบริการประชาชนในพื้นที่  เชน  ศูนยบริการถายทอด 
      เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  โรงเรียน   
          ศูนยการเรียนนอกระบบตามอัธยาศัย ไปรษณียประจําตําบล เปนตน 
  5.  มีกองทุนหมูบานที่เขมแข็ง  เชน  กลุมแมบาน  กลุมสตรี  กลุม อสม.   
       คณะกรรมการกองทุนหมูบาน เปนตน 
  6.  มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพ  เชน  กองทุนเงินลาน   
 จุดออน  (Weaknesses  :  W) 
  1.  มีปญหานํ้าทวม  ภัยแลง  และภัยธรรมชาติอื่น ๆ 
  2.  เสนทางคมนาคมบางสายขาด  ชํารุด  ขาดการปรับปรุงซอมแซม 
  3.  การบริหารจัดการกลุมยังไมมีความเขมแข็ง 
  4.  ระบบเสียงตามสายในหมูบานไมมีประสิทธิภาพทําใหการประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ  
       ไมครอบคลุมทั่วถึง 
  6.  การติดต้ังไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน/ไฟฟาเพื่อการเกษตรยังไมทั่วถึง 
  7.  ระบบประปาหมูบานยังไมดีทําใหประชาชนไมมีนํ้าเพื่อใชในการอุปโภคบริโภคอยาง 
       เพียงพอ 
  8.  มีปญหาความยากจน  การวางงาน  รายไดไมเพียงพอ 
  9.  ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการเมืองการปกครองสวนทองถ่ิน กฎหมายเบื้องตน     
  10.  งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลไมเพียงพอตอการพัฒนา 
  11.  กลุมเกษตรกรขาดความรู  ความเขาใจในเรื่องการเกษตรแบบใหม (แบบย่ังยืน) ตามแนว   
            ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  12.  ปญหาสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน  ปญหาขยะ  ปญหาสภาพภูมิทัศนสองขางทางและที ่
        สาธารณะอื่น ๆ 
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 โอกาส   (Opportunities  : O) 
  1.  รัฐบาลการกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําใหมีรายไดและบุคลากรที ่
       เพิ่มข้ึน 
  2.  รัฐบาลใหความสําคัญในเรื่องการแกไขปญหาความยากจน และเศรษฐกิจในระดับ 
       รากหญา 
  3.  การบริหารการแบบบูรณาการทําใหหนวยงานสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีการ 
       ประสานความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน 
 

 อุปสรรค   (Threats  :  T) 
  1.  มีงบประมาณที่จํากัดในการพัฒนาทองถ่ิน  โดยเฉพาะงบลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที ่
       ตองใชงบประมาณสูง 
  2.  หนวยงานภาคเอกชนซึ่งไมเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหาร 
       สวนตําบล 
  3.  สินคาทางการเกษตรมีผลผลิตตอไรตํ่า  และผลผลิตทางการเกษตรไมหลากหลาย 
  4.  ภาคเอกชนยังขาดโอกาสเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของภาคราชการและทองถ่ิน 
   5.  เสนทางคมนาคมที่เปนเสนหลักชํารุด มีสภาพเปนหลุมบอทําใหการเดินทางลําบาก และไม 
                         ปลอดภัยทั้งทรัพยสินและรางกาย  
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
          องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-
2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง  สวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุ
ไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป  
          องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดประกาศใชแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559)  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 
2556 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป  (พ.ศ. 2557-2559)  

ยุทธศาสตร 
2557 2558 2559 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนดาน
สาธารณูปโภค  

72 37,702,242.00 93 46,589,153.00 93 19,830,185.00 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความ
เขมแข็งของชุมชน 

19 2,209,097.00 11 2,183,111.00 11 5,121,424.00 

3.ยุทธศาสตรการบริหารและการปกครอง 18 6,945,786.00 1 0.00 1 0.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

32 9,645,000.00 6 83,500.00 6 1,779,500.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 24 76,317,600.00 1 100,000.00 1 100,000.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 

10 2,040,000.00 2 100,000.00 2 100,000.00 

รวม 175 134,859,725.00 114 49,055,764.00 114 26,931,109.00 
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
   ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี  
          1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนน และทางทาว 
          2. การพัฒนาระบบไฟฟา และแสงสวาง 
            3. การพัฒนาแหลงนํ้าอุปโภค บริโภค 
  4. การกอสรางระบบการระบายนํ้าและปองกันนํ้าทวมแกไขปญหาถนน และทางทาวเสียหาย 
  ผลของแผนพัฒนา 

1. ประชาชนในเขตตําบลดงเย็นไดรับความสะดวก สบาย ในการใชรถประชาชนในเขตตําบล 
ดงเย็นไดรับความสะดวก สบาย ในสัญจรไปมาในเสนทางน้ี 

2. ประชาชนมีแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
3. ประชาชนในเขตตําบลดงเย็นไดรับความปลอดภัยทั้งทรัพยสินและรางกาย  
4. ประชาชนในเขตตําบลดงเย็นมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการขององคการบริหาร      

สวนตําบลดงเย็น 
 ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชนของชุมชน 
           1. สงเสริมอาชีพ การลงทุนและการออมใหชุมชน 
          2. สงเสริมและพัฒนาดานเกษตร 
          3. สงเสริมศักยภาพของชุมชน การมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
  ผลของแผนพัฒนา 

1. ประชาชนในเขตตําบลดงเย็นไดรับการสงเสริมอาชีพ  พัฒนาผลิตภัณฑ และเผยแพรผลิตภัณฑ
ของชุมชนใหประชาชนโดยทั่วไปไดรูจัก 

2. ประชาชนในทุกหมูบานมีอาชีพเสริม มีความรู ทักษะ และประสบการณในการงานอาชีพที่
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นไดจัดข้ึน 

3. ประชาชนในเขตตําบลดงเย็นสามารถพึ่งพาตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ประชาชนในเขตตําบลดงเย็นสรางเครือขาย  สรางงานสรางรายไดแกชุมชนได 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการบริหารและการปกครอง 
1. สงเสริมการมีสวนรวมและประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและทองถ่ิน 

เพื่อบริการและแกไขปญหาของประชาชน 
          2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ของ อบต.ดงเย็น 
            3. พัฒนาและปรับปรังพื้นที่บริเวณองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
 ผลของการพัฒนา 

1. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาค เอกชน  

2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของมีระดับการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน 
3. ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารดานการปฏิบัติงานระหวางกัน มีความทันสมัย สะดวกและ

รวดเร็วมากข้ึน 
4. สถานที่ในการปฏิบัติงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยตามระบบ  5 ส. มากข้ึน 
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 ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
1. สงเสริมและพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนเกณฑและการศึกษาอื่น  ๆ
2. การปองกันสงเสริมสุขอนามัยชุมชน 
3. สงเสริมดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

 ผลของการพัฒนา 
1. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษา  การพัฒนาดานรางกาย ใหสมวัย  

       ประชาชน เยาวชน เด็ก นักเรียน นักศึกษา มีแหลงเรียนรูดวยตนเอง  โดยการสืบหาขอมูลที ่  
                          ตองการทราบ จากระบบการสื่อสารอินเตอรเน็ต   

2. หลายฝายไดรับความสําคัญและรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

3. สภาพแวดลอมโดยรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น มีความเปนระเบียบ 
เรียบรอย สะอาดและสวยงาม 

4. ประชาชนภายในเขตตําบลดงเย็น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
           1. สงเสริมสวัสดิการ ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 
          2. สงเสริมและพัฒนาดานสตรีและครอบครัว 
         3. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
  4. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ผลของการพัฒนา 

1. ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสไดมีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในการจัด
กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

2. ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสมีรายไดในการไดรับเบี้ย และสามารถชวยเหลือตนเองได 
3. ประชาชนในชุมชนไดมี เครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบอาชีพเสริม และใชในการจัด

กิจกรรมรวมกันภายในหมูบาน 
4. ประชาชนไดรับพัฒนาความรู ทักษะในการดํารงชีวิต 
5. ประชาชนในชุมชนต่ืนตัวเรื่อง ยาเสพติดและรวมดวยชวยกันในแกไขปญหา ยาเสพในชุมชน

มากข้ึน 
6. ประชาชนภายในเขตตําบลดงเย็น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนากีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  มีแนวทางการพัฒนาดังน้ี 
    1. สงเสริมและพัฒนากีฬา 
            2. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
 ผลของการพัฒนา 

2. ประชาชนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง  
3. ประชาชนในชุมชนอนุรักษไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน รูจักการรักษาสุขภาพ

พลานามัย การออกกําลังกาย และรูจักกติกาของสังคม 
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 การจัดทํางบประมาณ 
        ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 
โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ และจายขาดเงินสะสม ป 2557 ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ
ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี  
 

อบต.ดงเย็น  หนวยงานที่รับผิดชอบ แหลงที่มา 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนดานสาธารณูปโภค  

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานดงเย็น     หมูที่ 1 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 368,000.00 

2. กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 320,000.00 

3. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายดงเย็น ปาเปานอย 
หมูที ่6 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 704,000.00 

4. กอสรางถนนลูกรัง สายปากดง - หอวยขามปอม หมูที่ 5 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 192,000.00 

5. ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายบานดงสวรรคเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 2270  

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 213,000.00 

6. ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง สายลูกรังภายในหมูบานบานปา
เปา 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนนุทั่วไป 69,000.00 

7. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,000,000.00 

8. โครงการซอมแซมไฟฟาแสงสวาง สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

รายไดอ่ืน ๆ 150,000.00 

9. โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 7 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 379,000.00 

10. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ม. 5 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 338,000.00 

11. โค 
รงการกอสรางรางระบายน้ํา ม. 4 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 543,000.00 

12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 บานดงเย็น 
ความยาว 105 ม. 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา,  

เงินสะสม 241,000.00 

13. โครงการกอสรางถนน คศล. ซอยหนาบาน นายไรวินทร    
มิ่งมิตรวัน ม. 3 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานกัชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 70,000.00 



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 -2561) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หนา 8 
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14. โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคม หมู
ที่ 3 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 67,000.00 

15. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยหลัง รร.บานดงแสนสุข  สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 457,000.00 

16. โครงการกอสรางรางระบาย คสล. พรอมบอพัก คศล. สาย
ดงสงา - ดงเย็น 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 450,000.00 

17. โครงการกอสราง ถนน คสล. ซอยน้ําแซบ หมูที่ 4 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 121,000.00 

18. โครงการสรางถนน คสล.ซอยน้ําแซบ หมูที่ 5 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 128,000.00 

19. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. พรอมบพัก สายถนน
บุญ หมูที ่5 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 280,000.00 

20. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายดงเย็น - ปาเปา 
หมูที ่6 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 552,000.00 

21. โครงการกอสรางถนน คสล. พรอมบอพัก สายดงเย็น ปาเปา
ทอง หมูที่ 8 

สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 580,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน 

22. โครงการศึกษาเรียนรูแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

23. โครงการพัฒนาศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สวนสงเสริมการเกษตร เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

24. โครงการสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 86,400.00 

25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทําการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายไดอ่ืน ๆ 50,000.00 

26. โครงการกอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 2 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 600,000.00 

ยุทธศาสตรการบริหารและการปกครอง 

27. โครงการสนับสนุนงานประจําปงานทุงศรีเมืองจังหวัด
อุดรธาน ี

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

28. โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีและประกอบพิธีสําคัญตางๆ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 10,000.00 
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29. โครการสนับสนุนศูนยป องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต 

สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

30. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.ดงเย็น สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายไดอ่ืน ๆ 410,000.00 

31. โครงการศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางระดับ
อําเภอ 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

32. โครงการใหกรชวยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินตางๆ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 

33. โครงการสนบัสนุนกาชาดจังหวัดและก่ิงกาชาดอําเภอ    
บานดุง 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,000.00 

34. โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีต สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 580,000.00 

35. โครงการใหกรชวยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินตางๆ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 600,000.00 

36. โครงการกอสรางโรงจอดรถ ดับเพลิง สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป 450,000.00 

37. โครงการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่อบต. 

สวนการคลัง, กองคลัง, สํานักคลัง รายไดอ่ืน ๆ 336,000.00 

38. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณองคการบริหารสวนตําบลดงเยน็ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 

39. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

40. โครงการกอสรางโรงจอดรถ สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 430,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 

41. โครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรต ิ สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

42. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในพ้ืนที ่ สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 3,304,000.00 

43. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศกึษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา

เงินอุดหนุนทั่วไป 1,299,200.00 
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และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

44. โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, 
สวนสาธารณสุข, กองสาธารณสุข, 
กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

45. โครงการควบคมุ ปองกัน และลดอุบัติเหตุในชุมชน สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

รายไดอ่ืน ๆ 150,000.00 

46. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

47. โครงการรณรงคชุมชนนาอยูปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

48. โครงการพัฒนาศักยภาพ/ความรู อสม. สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได
อ่ืน ๆ 

240,000.00 

49. โครงการสนับสนนุอาหารเสริมนมโรงเรียนแกสถานศึกษา ใน
พ้ืนที ่

สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได
อ่ืน ๆ 

1,198,080.00 

50. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยเด็กเล็กดานวิชาการ สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 24,000.00 

51. โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมศูนยเด็กเล็ก สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป,รายได
อ่ืน ๆ 

1,104,320.00 

52. โคงการรถกูชีพกูภัย สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินสะสม 1,500,000.00 

53. โครงการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโครงในสัตวปกและอุปกรณใน
การฉีดวัคซีน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 50,000.00 

54. โครงการกอสรางเมรุ หมูที่ 7 สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินสะสม 738,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม 

55. โครางการใหสวัสดิการเบ้ียยังชีพ ผูสูงอาย ุผูพิการและผูปวย
เอดส 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 180,000.00 

56. โครงการบานเอ้ืออาทรเทิดไทองคราชัน สวนโยธา, กองโยธา, กองชาง, 
กองชางสุขาภิบาล, กองประปา, 
สํานักชาง, สํานักการชาง 

เงินอุดหนุนทัว่ไป 120,000.00 

57. โครงการกองทุนสวัสดิการวันละบาท สํานักปลัด อบจ., สํานัก เงินอุดหนุนทั่วไป 40,000.00 
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อบต.ดงเย็น  หนวยงานที่รับผิดชอบ แหลงที่มา 
งบตามขอบัญญัติ/

เทศบัญญัต ิ

ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

58. โครงการจัดระเบียบสังคมเเฝาระวังปองกันการแพรระบาด
ยาเสพติด 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 5,000.00 

59. โครงการบริหารจัดการศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติด สํานักปลัด  เงินอุดหนุนทั่วไป 10,000.00 

60. โครงการฝกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพเกงและด ีทูบี
นับเบอรวัน 

สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 70,000.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

61. โครงการกีฬาทองถิ่นสัมพันธตอตานยาเสพติด สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดอ่ืน ๆ 100,000.00 

62. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา สํานักปลัด อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, สํานักงานปลัด 
อบต. 

เงินอุดหนุนทั่วไป 100,000.00 

63. โครงการสงเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 80,000.00 

64. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

รายไดอ่ืน ๆ 54,000.00 

65. โครงการวันพอแหงชาต ิ สวนการศึกษา, กองการศึกษา, 
กองสงเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม, สํานักการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป 92,000.00 

รวม 22,338,000.00 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557 
อบต.ดงเย็น อ.บานดุง จ.อุดรธานี  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นดานสาธารณูปโภค  72.0 37.70 21.0 7.22 2.0 0.68 2.0 0.68 2.0 0.68 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน 19.0 2.21 5.0 0.86 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

3.ยุทธศาสตรการบริหารและการปกครอง 18.0 6.95 14.0 3.57 6.0 0.78 6.0 0.78 6.0 0.78 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา สาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 32.0 9.64 14.0 9.84 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตรการพฒันาทรัพยากรมนุษยและสังคม 24.0 76.32 6.0 0.42 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาการกีฬา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 10.0 2.04 5.0 0.43 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 
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สวนท่ี  3  
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

พันธกิจ  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหดีมีคุณภาพ 
 
เปาประสงค พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมใหไดมาตรฐานและเพียงพอ 
 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  - จํานวนถนน ทอระบาย รางระบายนํ้าที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
  - จํานวนแหลงนํ้า อุปโภค บริโภค ที่ไดมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
1.1 กอสรางถนน ทอระบายนํ้า รางระบายนํ้าและ
สะพาน 
 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
 

1.2 ปรับปรุง บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ 
 

จํานวนถนน ทอระบายนํ้า รางระบายนํ้าที่ไดรับการ
บํารุงรักษา 
 

1.3 กอสรางแหลงนํ้า จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
 

1.4 ปรับปรุง บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ จํานวนแหลงนํ้าที่ไดรับการบํารุงรักษา 
 

1.5 การขยายแนวเขตไฟฟา/ซอมแซมไฟฟา จํานวนที่เพิ่มขึ้น 
 

1.6 ปรับปรุง บํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ จํานวนแนวเขตไฟฟาที่ไดรับการปรับปรุง บํารุงรักษา 
 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สวนโยธา  
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น: 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและการสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2   การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชมุชน 
 

พันธกิจ  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง  พึ่งพาตนเองได  
 
เปาประสงค สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางย่ังยืนและลดคาใชจาย ตามหลักปรัชญา 
                     เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค   
  - รอยละของจํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริม 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

2.1 การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนา
กลุมอาชีพตางๆ เพื่อเพิ่มรายได – ลดรายจาย  

จํานวนครัวเรือน/กลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ที่ไดรับ
การสงเสริมอาชีพ 
 

2.2 การพัฒนาและการสงเสริมดานการเกษตร 
 

จํานวนครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริมดานการทําเกษตร  
จํานวนโครงการกิจกรรมที่ดําเนินการ 

2.3 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของ
ขุมชน 

-จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่ดําเนินการ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน  งานดานการเกษตร 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด : 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผลการผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น:ยุทธศาสตรที่  
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 
พันธกิจ  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน /สนับสนุนสงเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักฟนฟูสืบ 

สานประเพณีไทย กาวไกลสูอาเซียน/อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค - สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  - คนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพดี  
  - สงเสริมใหประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรม อนุรักษสืบสานประเพณีไทย 
  - สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  - จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 
  - ความพึงพอใจของประชาชน /รอยละของกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
3.1 สงเสริมดานการศึกษา จํานวนโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดดําเนิน

กิจกรรม 
3.2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

3.3 สงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมดานการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

3.4 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข รอยละของกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริมดาน
สาธารณสุข 

3.5 การสงเสริมปองกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

3.6 สงเสริมอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

3.7 สงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยว จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

 
หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม/สํานักปลัด งานสาธารณสุข 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวการบริหารและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนยางย่ังยืน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  /ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการทองเทียว 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและการสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
                   ประชาชน 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม  
 
พันธกิจ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน           

เปาประสงค - สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- คนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 
  - จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
4.1 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคมและ
ความยากจน 
 

จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

4.2 สงเสริมสวัสดิการสังคม 
- สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 
- สงเสริมและพัฒนาผูพิการ 
- สงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 
 

จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

4.3 สงเสริมและพัฒนา องคกรในชุมชน 
 

จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

4.4 สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใน
ชุมชน 

จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ 

4.5 สงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ/ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

4.6 สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวนกิจกรรมที่ไดดําเนินการ/ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํานักปลัด งานสวัสดิการสังคม /สวนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและการสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5     การพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ 

 
พันธกิจ  การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
 
เปาประสงค การบริหารงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  
  - รอยละของประชาชนในการมีสวนรวมกับ อปท. 
  - จํานวนกิจกรมที่  อปท. จัดกิจกรรมรวมกับสวนราชการ 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
5.1 สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ เพือ่
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซยีน (AEC) 
 

- กิจกรรมที่ดําเนินการ/ความพึงพอใจของประชาชน 
- จํานวนโครงการกิจกรรมที่ อบต. ทํารวมกับ          
สวนราชการ 
- ความพึงพอใจของประชาชน 

5.2 สงเสริมพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการสงเสริม 

5.3 การพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที ่
 

จํานวน อาคาร สถานที่ ที่ไดรับการ ปรับปรุง 

5.4 สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ 
อบต. 
 

จํานวนพัสดุที่จัดหาเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 สวนการคลัง  สวนโยธา  สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สํานักปลัด  
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัด :  
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเขมแข็งในสังคม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตรที่ 6 การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น: 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการจัดการศึกษาและการสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
                   ประชาชน 
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีและประสานโครงการพัฒนา 
 
 
 



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4   ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุง ซอมสราง/ซอมแซม เพ่ือใหการสัญจรไป-มา ซอมสราง/ซอมแซมถนน ขนาดถนน กวาง 12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 จํานวนระยะทางถนน ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

หรือบํารุงรักษาถนนลาดยาง สาย ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น 6 ม.ขนาดถนนยาว 4.8 กม. ในพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสราง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

บานดงสวรรค -บานดงเย็น ในการสัญจรไป-มา

2 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง สายปาเปา เพ่ือใหการสัญจรไป-มา ซอมแซมถนนลาดยาง สายปาเปา 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 จํานวนระยะทางถนน ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

ดงแสนสุข ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ดงแสนสุข ขนาดถนนกวาง 8 ม. ผิว ในพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสราง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 9 กม. ในการสัญจรไป-มา

3 ซอมสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติค 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 จํานวนระยะทางถนน ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

สายบานดงแสนสุข ถึง บานกมลศิลป ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ขนาดถนนกวาง 12 ม. ผิวจราจรกวาง ในพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสราง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

หนองสวาง ตําบลบานมวง 8 ม. ยาว 2 กม. ในการสัญจรไป-มา

4 กอสรางถนนลาดยางเสนทาง เพ่ือใหการสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติค 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 จํานวนระยะทางถนน ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

สายปาเปานอย - หนองสวาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ขนาดถนนกวาง 12 ม. ผิวจราจรกวาง ในพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสราง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

8 ม. ยาว  3.9 กม. ในการสัญจรไป-มา

5 กอสรางถนนลาดยางเสนทางสาย เพ่ือใหการสัญจรไปมา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคขนาด 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 จํานวนระยะทางถนน ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

โนนชัยศิลป - บานหนองสวาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ถนนกวาง 8 ม.ผิวจราจรกวาง 6 ม. ในพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสราง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

ยาว 2.7 ก.ม. ในการสัญจรไป-มา
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องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1 และ 3

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอสราง ซอมแซมถนน เพ่ือใหการสัญจรไปมา กอสรางซอมแซมถนนลาดยาง 5,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางถนน ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

ลาดยาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น ในพ้ืนที่ที่ไดรับการกอสราง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

หมูที่ 1 -8 ที่ไดรับการซอมแซม ในการสัญจรไป-มา

7 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 350,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่

หมูที่ 1 จากรานคาชุมชน ถึง หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 1 ตามแบบแปลนของ อบต. รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น สวนโยธา

หลังตลาด (แท็งกน้ําหนา รร.ชุมชนดงเย็น) ออกจากหมูบาน ดงเย็น การกอสราง

8 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ํา คสล. 350,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่

หมูที่ 1 สาย บานนางลี คุณธรรม หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 1 ตามแบบแปลนของ อบต. รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น สวนโยธา

ถึง บานนายสุนันท  หัสดร ออกจากหมูบาน ดงเย็น การกอสราง

9 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนน คสล. 350,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หมูที่ 1 สาย หนาบานนายวิชัย คมนาคมไดอยางสะดวก ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น อยูในความรับผิดชอบ สะดวก รวดเร็ว

ถึง ขางวัดผดุงธรรม รวดเร็ว ไดรับการพัฒนา

10 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน 350,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 1 สาย ขาง สภ.ดงเย็น หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 1 สาย ขาง สภ.ดงเย็น รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึง ขาง น.ส.โสภา จูพระจันทร ออกจากหมูบาน ถึง ขาง น.ส.โสภา จูพระจันทร การกอสราง

11 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมูบาน 350,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 1 ซอยหนาบานนายจงชนะ หมูบานและระบายน้ําเสีย ซอย หนาบานนายจงชนะ ถึง รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึง หนาบานนายวิชาญ ออกจากหมูบาน หนาบานนายวิชาญ การกอสราง

12 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมุบาน จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 2 หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 2 500,000.00 รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ออกจากหมูบาน การกอสราง

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

13 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 350,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หมูท่ี 2 ซอยหนาบานแมจันทรเพ็ญ คมนาคมไดอยางสะดวก ซอยหนาบานแมจันทรเพ็ญ อยูในความรับผิดชอบ สะดวก รวดเร็ว

รวดเร็ว ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ไดรับการพัฒนา

14 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมุบาน จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 3 ซอยบานนางคําบอน หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 3 ซอยบานนางคําบอน 500,000.00 รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึง หนารานคาสหกรณชุมชน ออกจากหมูบาน ถึง หนารานสหกรณชุมชน การกอสราง

15 กอสรางถนน คสล. ซอย เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 350,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หลังโรงเรียนบานดงแสนสุข คมนาคมไดอยางสะดวก ซอยหลังโรงเรียนบานดงแสนสุข อยูในความรับผิดชอบ สะดวก รวดเร็ว

หมูที่ 3 รวดเร็ว ระยะทางยาว 103 ม. ไดรับการพัฒนา

16 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน 300,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูท่ี 4  ซอยบานนายเลิศ ผาขาวบวช หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 4  ซอยบานนายเลิศ ผาขาวบวช รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึงหนาบาน นายคํา จันทะแมด ออกจากหมูบาน ถึงหนาบาน นายคํา จันทะแมด การกอสราง

17 เสริมไหลทาง คสล. ซอย หนาบาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย เสริมไลทาง คสล. ซอยบานครูอัมพร 200,000.00 - จํานวนไหลทาง น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

ครูอัมพร ถึง หนาบานแมจันทรดา แกประชาชนผูใชเสนทางนี้ ถึงหนาบานแมจันทรดา อยูในความรับผิดชอบ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

หมูที่ 4  ตามแบบแปลน อบต.ดงเย็น ไดรับการพัฒนา

18 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมุบาน 300,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 4  ซอยขางบานนายศุภชัย หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 4 ซอยหนาบานนายศุภัชย รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึง สามแยก รพ.สต.ดงเย็น ออกจากหมูบาน ถึง สามแยก รพ.สต.ดงเย็น การกอสราง

19 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมุบาน 300,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 4  ซอยขางบานแมจันดา หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 4 ซอยหนาบานนายศุภัชย รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึง บานนางมณีรัตน ออกจากหมูบาน ถึง สามแยก รพ.สต.ดงเย็น การกอสราง

20 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 300,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หมูที่ 5 ซอยขางวัดประสิทธิธรรม คมนาคมไดอยางสะดวก ซอยขางวัดประสิทธิธรรมถึงถนนสาย 2270 อยูในความรับผิดชอบ สะดวก รวดเร็ว

ถึง ถนนสาย 2270 รวดเร็ว ตามแบบแปลนของ อบต.ดงเย็น ไดรับการพัฒนา

21 กอสรางรางระบาย คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมุบาน 300,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

หมูที่ 5 ซอยหนาบานนางคําบอน เนืองมัจฉา หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 5 ซอยหนาบานนางคําบอน รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ถึง รานคาสหกรณชุมชน ออกจากหมูบาน ถึง รานคาสหกรณชุมชน การกอสราง

 ~20~ 

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนน คสล. ภายในหมูบาน 300,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หมูที่ 7 ซอยบานนายปาน คมนาคมไดอยางสะดวก หมูที่ 7 ซอยบานนายปาน อยูในความรับผิดชอบ สะดวก รวดเร็ว

ถึง  หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวดเร็ว ถึง  หนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการพัฒนา

วัดรัตนโกสินทร วัดรัตนโกสินทร

23 ซอมแซมถนนลูกรัง หมูท่ี 3 จากส่ีแยก เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรัง จากส่ีแยกหนา ร.ร. 100,000.00 จํานวนระยะทางของ ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หนา ร.ร.ดงแสนสุข ถึง คมนาคมไดอยางสะดวก บานดงแสนสุข ถึง สามแยกบานกมลศิลป ถนนที่ไดรับการ สะดวกรวดเร็ว

สามแยกบานกมลศิลป รวดเร็ว พัฒนา

24 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนนลูกรัง สายขางวัดศรีสําราญ 150,000.00 - จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

สาย ขางวัดศรีสําราญ ถึง เสนทาง คมนาคมไดอยางสะดวก ถึง เสนทางบานเมืองไพร ต.บานมวง อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

บานเมืองไพร ต.บานมวง รวดเร็ว ไดรับการพัฒนา

25 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 200,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

หมูที่ 1 จากที่นานายวิจิตร อํานาตย คมนาคมไดอยางสะดวก หมูที่ 1 จากที่นานายวิจิตร อํานาตย อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

ถึงที่นา นายสอน  พันธโพธิ์ รวดเร็ว ถึงที่นา นายสอน  พันธโพธิ์ ไดรับการพัฒนา

26 ซอมแซมถนนลูกรัง  หมูที่  5 เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช ซอมแซมถนนลูกรัง ปรับเกรดผิวจราจร 100,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

ปรับเกรดผิวจราจรกวาง 12 ม. คมนาคมไดอยางสะดวก กวาง 12 ม. จากหนาวัดประสิทธิธรรม อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

จากขางวัดประสิทธิธรรม ถึง รวดเร็ว ถึง ถนนสาย 2270 ไดรับการพัฒนา

ถนนสาย 2270

27 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนนลูกรัง สายวังเดือนหา 200,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

สายวังเดือนหา คมนาคมไดอยางสะดวก อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว ไดรับการพัฒนา

-                       
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท)  ไดรับ ผิดชอบ

28 กอสรางถนนลูกรัง จากปมน้ํามัน เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางถนนลูกรัง จากปมน้ํามัน 150,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

บานโนนชัยศิลป ถึง ปาชา คมนาคมไดอยางสะดวก บานโนนชัยศิลป -ปาชา อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว ไดรับการพัฒนา

29 กอสรางรางระบายน้ํา คลส. เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน กอสรางรางระบายน้ําภายในหมุบาน 300,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

(ตอ) เสนทางสายดงเย็น - ปาเปา หมูบานและระบายน้ําเสีย (ตอ) สายดงเย็น - ปาเปา รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

หมูที่ 8 ออกจากหมูบาน หมูที่ 8 การกอสราง

30 ขยายผิวจราจร  (ลูกรัง) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายผิวจราจร (ลูกรัง)  สายหนองหวา 150,000.00 - จํานวนไหลทาง ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

สายหนองหวา  หมูที่ 8 แกประชาชนผูใชเสนทางนี้ หมุที่ 8 อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

ไดรับการพัฒนา

31 กอสราง ซอมแซม ถนนลูกรัง เพ่ือใหประชาชนมีถนนใช กอสรางซอมแซมถนนลูกรัง 400,000.00 400,000.00 400,000.00 จํานวนระยะทางถนน ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น คมนาคมไดอยางสะดวก หมูที่ 1 -8 อยูในความรับผิดชอบ สะดวกรวดเร็ว

รวดเร็ว  ไดรับการพัฒนา

32 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ํา เพ่ือปองกันน้ําทวมขังใน ขุดลอกคลองระบายน้ํา (คลองดิน) 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จํานวนระยะทางของ น้ําไมทวมขังพ้ืนที่ สวนโยธา

(คลองดิน) หมูบานและระบายน้ําเสีย หมูที่ 1-8 รางระบายน้ําที่ไดรับ ระบายน้ําไดเร็วขึ้น

ออกจากหมูบาน การกอสราง

33 โครงการกอสราง/ซอมแซมสะพาน เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวก ทําการกอสราง/ซอมแซม 1,500,000.00 1,500,000.00 มีการกอสราง /ซอมแซม ทําใหการคมนาคม สวนโยธา

ในการคมนาคม สะพานในเขตพ้ืนที่ - - สะพาน สะดวกรวดเร็ว

อบต.ดงเย็น หมูที่ 1 -8 

งบประมาณและที่ผานมา

 ~22~ 



ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บ ทําการขุดลอกแหลงน้ํา ในเขตพ้ืนที่ 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 จํานวนแหลงน้ํา ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

น้ําเพ่ือการเกษตร การ ขุดลอกหนองหญามา  หมูที่ 2 แหลงน้ําที่ไดรับ เพ่ือใชในประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพของประชาชน ขุดของหนองขอนกวาง หมูที่ 2 การขุดลอกและพัฒนา

ขุดลอกคลองสงนํ้าทาวัด-หนองกุดจับ หมุท่ี 3

ขุดลอกหนองกุดจับ หมูที่ 3

ขุดลอกหวยเซียงเฮียตอลกลาง หมูที่ 3

ขุดลองหนองสาธารณะทาชาง หมูที่ 3

ขุดลอกลําหวยผ้ึง ตอน 2  หมูที่ 3

ขุดลอกลําหวยกอก หมูที่ 4

ขุดลอกคลองสงน้ํารอบบอเดา หมูที่ 4

ขุดลองหนองผีบา หมูที่ 4

ขุดลอกแกมลิงหวยขามปอม - ดงไร หมูท่ี 5

ขุดลอกหวยวังเดือนหา หมูที่ 6

ขุดลอกลําหวยกุดตํานี หมูที่ 6

ขุดลอกหวยบอตูมตอนลาง หมูที่ 7

ขุดลอกคลองไสไก - ทาวังคอมหวยผ้ึง

2 โครงการขุดลอกหนองจอก เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บ ขุดลอกหนองจอกหนองขุน 10,000,000.00         10,000,000.00         10,000,000.00         ความพึงพอใจ ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

หนองขุน หมูที่ 2 , 8 น้ําเพ่ือการเกษตร การ รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ประกอบอาชีพของประชาชน ของประชาชน และเพื่อใชในการเกษตร

3 โครงการพัฒนาแหลงน้ําหวยตูม เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บ พัฒนาแหลงน้ําหวยตูมตอนลาง 5,000,000.00          5,000,000.00          5,000,000.00          ความพึงพอใจ ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ตอนลาง หมูที่ 7 น้ําเพ่ือการเกษตร การ รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ประกอบอาชีพของประชาชน ของประชาชน และเพื่อใชในการเกษตร
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการขุดลอกสระใหญ เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บ ขุดลอกสระใหญ หมุที่ 8 800,000.00             800,000.00             ความพึงพอใจ ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

(ขางวัดปาสาระไพรวัลย) น้ําเพ่ือการเกษตร การ รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ประกอบอาชีพของประชาชน ของประชาชน และเพื่อใชในการเกษตร

5 โครงการกอสราง/ซอมแซม เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บน้ํา ทําการกอสราง/ซอมแซมฝายน้ําลน 1,000,000.00          1,000,000.00          1,000,000.00          ความพึงพอใจ ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ฝายน้ําลน เพ่ือการเกษตรการประกอบ ในพ้ืนที่ ตําบลดงเย็น หมูที่ 1-8 รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

อาชีพของประชาชน ของประชาชน และเพื่อใชในการเกษตร

6 โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรส เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บน้ํา โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรส 500,000.00             จํานวนระยะทาง ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

บานปาเปาใหญ - บาเปานอย เพ่ือการเกษตรการประกอบ บานปาเปาใหญ - บาเปานอย ของบลอคคอนเวิรส ไวใชอุปโภคบริโภค

(ลําหวยบาน)  หมูที่ 2  หมูที่ 6 อาชีพของประชาชน (ลําหวยบาน)  หมูที่ 2  หมูที่ 6 ที่ไดรับการกอสราง และเพื่อใชในการเกษตร

7 โครงการซอมแซมฝายน้ําลน เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บน้ํา ซอมแซมฝายน้ําลน 200,000.00 จํานวนฝายน้ําลน ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ลําหวยบานปาเปาใหญ ปาเปานอย เพ่ือการเกษตรการประกอบ ลําหวยบาน (ปาเปาใหญ - ปาเปานอย) ที่ไดรับการซอมแซม ไวใชอุปโภคบริโภค

อาชีพของประชาชน และเพื่อใชในการเกษตร

8 โครงการกอสราง ซอมแซม เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา กอสราง ซแมแซม ระบบประปาหมูบาน 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ประปาบาดาล /น้ําบาดาลชุมชน ใชอุปโภคบริโภค น้ําบาดาลชุมชน /จัดซ้ือถังเก็บน้ํา รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ถังกักเก็บน้ํา หมูที่ 1 -8 ของประชาชน และเพื่อใชในการเกษตร
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งบประมาณและที่ผานมา



ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟา ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมระบบไฟฟา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่ตําบล 400,000.00 400,000.00 400,000.00 จํานวนคร้ัง ประชาชนไดรับความ

และแสงสวาง ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ ดงเย็น หมูที่  1 - 8 ที่ดําเนินการ สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนที่ไฟฟา ซอมแซมไฟฟา ในชีวิตและทรัพยสิน

แสงสวาง

2 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอม 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ขยายหมอแปลง บานปาเปา ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ ขยายหมอแปลง บานปาเปา การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

ถึง ปากดง หมูที่ ๒ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง ถึง ปากดง หมูที่ ๒ ในชีวิตและทรัพยสิน

3 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ดงแสนสุข เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ดงแสนสุข 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ถึง หนองหอย หมูที่ ๓ ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ ถึง หนองหอย หมูที่ ๓ การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง ในชีวิตและทรัพยสิน

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมติดตั้ง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพรอมติดตั้ง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

โคมไฟสองสวาง หนาโรงเรียน ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ โคมไฟสองสวาง หนาโรงเรียน การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

ดงแสนสุข ถึง สามแยกกมลศิลป ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง ดงแสนสุข ถึง สามแยกกมลศิลป ในชีวิตและทรัพยสิน

หมูที่ ๓ หมูที่ ๓

5 ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สายหนองขาม ถึง ลําหวยกอก ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ สายหนองขาม ถึง ลําหวยกอก การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๔ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๔ ในชีวิตและทรัพยสิน

 ~25~ 

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟา ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จากแยก เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาสองสวาง จากแยก 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

โรงสีนายแกน - วัดปาอัมพวัน ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ โรงสีนายแกน - วัดปาอัมพวัน การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๕ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๕ ในชีวิตและทรัพยสิน

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากนา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําจากนา 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

นายทองสา เย็นอารัญ ถึง ที่นา ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ นายทองสา เย็นอารัญ ถึง ที่นา การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

นายประภาส  เย็นอารัญ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง นายประภาส  เย็นอารัญ ในชีวิตและทรัพยสิน

หมูที่ ๕ หมูที่ ๕

๘ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สายปากดง  -  หวยขามปอม ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ สายปากดง  -  หวยขามปอม การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 5 ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ 5 ในชีวิตและทรัพยสิน

๙ ขยายเขตไฟฟาแรงสูงสาย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงสูงสาย 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ปาเปานอย  หมูที่  6 ถึง ปาเปาใหญ ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ ปาเปานอย  หมูที่  6 ถึง ปาเปาใหญ การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 2 ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ 2 ในชีวิตและทรัพยสิน

๑๐ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สายปาเปานอย ถึง วังเดือนหา ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ สายปาเปานอย ถึง วังเดือนหา การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๖ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๖ ในชีวิตและทรัพยสิน

๑๑ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จากหนาบาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จากหนาบาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

นายบุญเพียง ถึง หวยบานปาเปา ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ นายบุญเพียง ถึง หวยบานปาเปา การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๖ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๖ ในชีวิตและทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟา ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

12 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

จากบานโนนชัยศิลป - นามั่ง ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ จากบานโนนชัยศิลป - นามั่ง การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๗ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๗ ในชีวิตและทรัพยสิน

13 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง สายบาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟาสองสวาง สายบาน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

โนนชัยศิลป - หนองสวาง ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ โนนชัยศิลป - หนองสวาง การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๗ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๗ ในชีวิตและทรัพยสิน

๑๔ ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จากหวยผ้ึง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา จากหวยผ้ึง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ถึง ฮองนอย ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ ถึง ฮองนอย การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ ๗ ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ ๗ ในชีวิตและทรัพยสิน

๑๕ ขยายเขตไฟฟาหนองจอก -หนองขุน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาหนองจอก -หนองขุน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

หมูที่ ๘ ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ หมูที่ ๘ การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง ในชีวิตและทรัพยสิน

๑๖ ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลง 1,200,000.00 1,200,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

แรงต่ํา จากบานดงเย็น - นาขา ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ แรงต่ํา จากบานดงเย็น - นาขา การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

หมูที่ 1 ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หมูที่ 1 ในชีวิตและทรัพยสิน

17 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลง 700,000.00 700,000.00 700,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

แรงต่ํา จากสวนปาเฉลิมพระเกียรติ ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ แรงต่ํา จากสวนปาเฉลิมพระเกียรติ การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

ถึง หนองออ  หมูที่ 4 ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง หนองออ ในชีวิตและทรัพยสิน

18 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสายปาเปา เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา สายปาเปา ถึง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนระยะทางของ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ถึง โนนพอก หมูที่ 8 ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ โนนพอก การขยายเขตไฟฟา สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนที่ไฟฟายังไมถึง ในชีวิตและทรัพยสิน
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนไดมี อุดหนุนเงินทุน หรือ จัดทํา 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนไดมีความรู สํานักปลัด

ในตําบลดงเย็น การพัฒนาอาชีพ เพ่ิม โครงการกิจกรรมเพ่ือสงเสริม ของการจัดกิจกรรมเพ่ือ ดานการประกอบอาชีพ

รายไดแกครอบครัว ใหมีทักษะการประกอบอาชีพ เพ่ิมความรูแกเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได

หมูที่ 1 บานดงเย็น แกครอบครัว

กลุมเล้ียงปลา,กลุมไหมพรม

กลุมผลิตอาหารสัตว,กลุมปลูกผัก

กลุมปุยอินทรีย,กลุมเพาะเช้ือเห็ด

กลุมผลิตดอกไมประดับ,กลุมตัดเย็บเสื้อผา

กลุมเล้ียงจิ้งหรีด,กลุมถนอมอาหาร

กลุมปลาราบอง,กลุมทําขนมแหง

หมูที่ 2 บานปาเปา

กลุมตัดเย็บ, กลุมนาปรัง

กลุมรานคาชุมชน,กลุมเล้ียงหมู

กลุมเลี้ยงปลาในบอ,กลุมปลูกผัก

กลุมเล้ียงจ้ิงหรีด,กลุมนาปรัง
กลุมทอเส่ือกก,กลุมเล้ียงไกพ้ืนเมือง

กลุมดอกไมปรดิษฐื

งบประมาณและที่ผานมา
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ยูศาสตรจังหวัดที่ 1,2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 - 2561) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมูที่ 3 บานดงแสนสุข

กลุมทอผา,กลุมปลารา

กลุมรานคาชุมชน,กลุมนาปรัง

กลุมเล้ียงสุกร,กลุมเล้ียงปลา

กลุมเล้ียงโค

หมูที่ 4 บานดงสงา

กลุมปุยอินทร,กลุมนาปรัง

กลุมปลูกไผเล้ียง,กลุมเล้ียงโค

กลุมเล้ียงไกพันธุไข,กลุมเล้ียงหมู

หมูที่ ๕ บานดงสวรรค

กลุมเล้ียงปลา,กลุมเล้ียงโค

กลุมเล้ียงสุกร,กลุมนาปรัง

กลุมเล้ียงไกพันธุพ้ือนเมือง

กลุมเย็บผา,กลุมปุยอินทรีย

กลุมผลิตน้ําดื่ม

กลุมผลิตเฟอรนิเจอรจากไม

หมูที่ ๖ บานปาเปานอย

กลุมเย็บจักร,กลุมเล้ียงหมู

กลุมนาปรัง,กลุมเล้ียงโค

กลุมรานคาชุมชน,กลุมเล้ียงจิ้งหรีด

หมูที่ 7 บานโนนชัยศิลป

กลุมเย็บผา,กลุมวิสาหกิจชุมชน

กลุมจักสาน,กลุมนาปรัง,กลุมไหมพรม

หมูที่ 8 บานปาเปาทอง

กลุมรานคาชุมชน

กลุมนาปรัง,กลุมปุยหมัก
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหประชาชนกลุมอาชีพได - ทําการจัดซ้ืออุปกรณใหกับกลุม 50,000.00              50,000.00             50,000.00            จํานวนกลุมอาชีพที่ได ประชาชนไดมีอุปกรณในการ

เพ่ือสนับสนุนกลุมอาชีพ ดําเนินงานของกลุมอาชีพมี อาชีพ ดังนี้ รับการจัดสรรอุปกรณ ดําเนินการในการประกอบอาชีพ สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ หมูท่ี 2 กลุมแมบานจัดกาเครื่องครัว

หมูท่ี 5 กลุมเย็บจักรจัดหารจักรเย็บผา

หมูท่ี 5 กลุมนาปรังจัดหาเครื่องพนปุย

หมูท่ี 6 กลุมนาปรังจัดหาเครื่องพนปุย

หมูท่ี 6 กลุมแมบานจัดหาเครื่องครัว

หมูท่ี 7 กลุมแมบานจัดหาเครื่องครัว

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหชุมชนมีวัสดุอุปกรณเพ่ือใช ทําการจัดหาวัสดุอุปกรณใหแก 300,000.00             300,000.00            300,000.00           ความพึงพอใจของ ประชาชนไดมีอุปกรณในการ สํานักปลัด

สาธารณะและทํากิจกรรม ชุมชน ดังนี้ ประชาชนที่ใชบริการ จัดกิจกรรมตางๆ

ตางๆ รวมกัน -เคร่ืองตัดหญา หมูที่ 1-8

-เต็นโตะ เกาอ้ี หมูที่ 1-8

-ไฟสปอรตไลท หมูที่ 6,7

-เคร่ืองขยายเสียงกลางแจง

หมูที่ 1-8

-จัดซ้ือพัดลมโรงงานหมูที่ 1-8

-จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ําดื่มขนาด

ใหญ หมูที่ 2,4,5,6

- จัดซ้ือพัดลมเพดาน หมูที่ 3
- จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นสนามกีฬา ม. 2

4 โครงการกอสรางอาคารกลุมอาชีพ เพ่ือใหประชาชนไดมี 1.กอสรางโรงผลิตปุย หมูที่ 3 300,000.00 จํานวนอาคาร ประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัด

สถานที่ประกอบการ 2. กอสรางศูนย OTOP ประจําตําบล 500,000.00 ที่ใชประโยชน ประกอบอการ

ของประชาชนเพ่ิมขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหกลุมโรงสีสามารถทําดําเนิน -ทําการตอเติมอาคารโรงสีขาว 100,000.00           ความพึงพอใจของ ประชาชนมีโรงสีขาวไวใช สํานักปลัด

โรงสีชุมชน กิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ ของประชาชน และมีสถานที่เก็บผลผลิต

ที่ใชบริการ ทางการเกษตร

- ทําการจัดการถบรรทุก 1,500,000.00 - ประชาชนมีพาหนะขนถาย

สินคาทางการเษตร

6 โครงการสงเสริมการใชและผลิตเตา เพ่ือใหประชาชนมีรายไดและรูจัก จัดกิจกรรมอบรมให 20,000.00             20,000.00            จํานวนคร้ังตอป ประชาชนมีความรู มีรายไดเสริม สํานักปลัด

มหาเศรษฐี ใชพลังานทดแทน ประหยัด ความรู ในการจัดอบรม และรูจักใชพลังานทดแทน

ลดปญหาส่ิงแวดลอม เพ่ือลดปญหาส่ิงแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การสงเสริมสนับสนุนการดําเนิน เพ่ือใหประชาชนได จัดกิจกรรมสงเสริม 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีชีวิตที่ปลอด

งานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูในการดํานเนิน และสนับสนุนฯ 80 ของประชาชน ภัย พอเพียงในวิถีชีวิต สํานักปลัด

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน งานตามปรัชญาเศรษฐ ในเขตตําบล

ระดับ อบต. กิจพอเพียงฯ

2 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการทําการ เพ่ือใหประชาชนได จัดกิจกรรมสงเสริม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีความรูสามารภ สํานักปลัด

เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ มีความรูในการดํานเนิน และสนับสนุนฯ 80 ของประชาชน นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พอเพียง งานตามปรัชญาเศรษฐ ในเขตตําบล มาใชในการทําการเกษตรได

กิจพอเพียงฯ

3 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 30,000.00 30,000.00             30,000.00            จํานวนคร้ังตอป ประชาชนไดมีความรู และ สํานักปลัด

ตามโครงการศึกษาเรียนรูแนว เพ่ือดําเนินการตาม ตามโครงการศึกษา ที่จัดกิจกรรม สามารถนําปรับใชกับชีวิต

ทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการที่ปกครอง เรียนรูแนวทางเศรษฐ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พระเจาหลานเธอ อําเภอบานดุงกําหนด กิจพอเพียงฯ 

พระองคเจาพัชรกิติยาภา

4 โครงการพัฒนาศูนยบริการและ เพ่ือใหศูนยฯ เปนแหลงเรียนรู สนับสนุนงบประมาณในการ 100,000.00             100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจรอยละ มีสถานที่การเรียนรูในดาน สํานักปลัด

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ใหเกษตรกรในตําบลฯ ดําเนินกิจกรรมาของศูนย 80 ของประชาชน การดําเนินการเกษตร ประจํา

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตําบล

ตําบลดงเย็น

5 สงเสริมสนับสนุนแหลงอนุรักษ เพ่ือใหประชาชนมีแหลงอนุรักษ จัดหาสถานที่กําหนดแหลง 50,000.00             ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีแหลงเพาะพันธ สํานักปลัด

พันธุสัตวน้ํา พันธุสัตวน้ํา เพาะพันธสัตวน้ํา 80 ของประชาชน สัตวน้ําในการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา

ประจําตําบล

6 โครงการอบรมใหความรูพัฒนา เพ่ือใหประชาชนไดมีความรู จัดกิจกรรมสงเสริม 50,000.00              ความพึงพอใจรอยละ ฝกอบรมใหความรู สํานักปลัด

เกษตรกร ในการการทําการเกษตร และสนับสนุนฯ 80 ของประชาชน เก่ียวกับการทําเกษตร

(ในกิจกรรมประมง-เกษตรอินทร) ในเขตตําบล
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

7 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองผสมอาหาร เพ่ือใหศูนยถายทอดฯ มีเคร่ืองผสม จัดซ้ือเคร่ืองผสมอาหารสัตว 120,000.00 ความพึงพอใจรอยละ ลดตนทุนการซ้ือหารสัตว สํานักปลัด

สัตว อาหารสัตวใช เพ่ือบริการ จํานวน 1 เคร่ือง 80 ของประชาชน ของเกษตรกร

ประชาชนลดรายจาย

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา เพ่ือใหประชาชนมีเคร่ืองสูบน้ํา จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ํา 200,000.00            200,000.00           ความพึงพอใจรอยละ มีเคร่ืองสูบน้ําไว สํานักปลัด

ประจําศูนยถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือการเกษตร 80 ของประชาชน บริการประชาชนเพ่ือแกไข

การเกษตร ปญหาภัยแลง

9 โครงการจัดซ้ือโรงสีขาวกลอง มีโรงสีขาวกลองบริการประชาชน จัดซ้ือโรงสีขาวกลอง 50,000.00              ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนไดบริโภคขาวกลอง สํานักปลัด

ประจําศูนยถายทอดเทคโนโลยี เพื่อใหประชาชนไดบริโภคขาวกลอง 80 ของประชาชน มีเคร่ืองสีขาวกลองไวบริการ

การเกษตร ประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

1 โครงการขยายหอกระจายขาว/ เพ่ือเปนการเผยแพรขาวสาร หมูที่ 6 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย 150,000.00 150,000.00 จํานวนคร้ัง ประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัด

ขยายเสียงตามสาย ของทางราชการ จํานวน 6 ตัว ที่จัดซ้ือตอไป ขอมุลขาวสารทางราชการ

หมูที่ 3 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย อยางทั่วถึง
จํานวน 8 ตัว เครื่องขยาย 1,000 w

ไมค 3 ตัว,ขาต้ังไมคต้ังโตะ 2 ตัว

ตั้งพ้ืน 1 ตัว

หมูที่ 2 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย

จํานวน 8 ตัว เคร่ืองขยาย 500 w

ไมค 2 ตัว,ขาตั้งไมค 2 ตัว 

เคร่ืองเลน DVD 1 เคร่ือง

หมูที่ 1 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย

จํานวน 8 ตัว

หมูที่ 5 จัดซ้ือฮอรพรอมสาย

จํานวน 4 ตัว

หมูที่ 7 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย

จํานวน 8 ตัว เคร่ืองขยาย 500 w

ไมค 2 ตัว, ขาไมค 2 ตัว เคร่ืองเลน

DVD 1 เคร่ือง

หมูที่ 1 จัดซ้ือเคร่ืองขยาย

เสียง 1000 w 1 ชุด

หมูท่ี ๔ ฮอรน 2 ตัว พรอมสาย

2 โครงการกอสราง/ตอเติม เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ ทําการกอสราง/ตอเติมศาลา จํานวนศาลาอเนก ประชาชนมีสาถนที่ทํากิจกรรม สวนโยธา

ศาลาอเนกประสงค ทํากิจกรรมสาธารณะรวมกัน เอนกประสงค ประสงค ที่ไดรับการ สาธารณะประโยชนรวมกัน

หมูที่ 4  บานดงสงา 300,000.00 กอสนาง ตอเติม

-                     
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

3 โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีต เพ่ือใหชุมชนมีสถานที่ประกอบ ทําการกอสรางร้ัวคอนกรีต กอสรางรัวคอนกรีต ประชาชนมีสถานที่ทํากิจกรรม สวนโยธา

รอบที่สาธารณะ กิจกรรมตางๆ รวมกันและปรับปรุง ใหกับชุมชน หมูที่ 2 200,000.00            รวมกัน ที่สาธารณะมีขอบเขต

ภูมิทัศนที่สาธารณะ ตามแบบแปลนของ อาณาบริเวณที่ชัดเจน

อบต.ดงเย็น

4 โครงการกอสรางศูนย ศสมช. เพื่อใหสมาชิก อสม.มีสถานท่ีปฏิบัติ ทําการกอสรางศูนย ศสมช. กอสรางศูนย ศสมช. อสม.มีสถานที่ปฏิบัติงาน สวนโยธา

และงานและใหบริการดาน ใหกับชุมชน ตามแบบแปลนของ และบริการประชาชน

การตรวจสุขภาพแกประชาชน หมูที่  6 300,000.00           อบต.ดงเย็น

หมูที่ 8 300,000.00           

5 โครงการจัดสรางเมรุ เพ่ือใหชุมชนประชาชนมีสถานที่ กอสรางเมรุ 600,000.00            กอสรางเมรุ ตาม ประชาชนมีสถานที่ประกอบ สวนโยธา

ประกอบฌาปนกิจ หมูที่ 6 วัดกุดตํานี แบบแปลนของ อบต. ฌาปนกิจ

ตามแบบแปลน ของ อบต.

6 โครงการตอเติมอาคารศาลา เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ ทําการตอเติมศาลาพักศพ อาคารศาลาบําเพ็ญกุศล ประชาชนมีสถานที่ประกอบ สวนโยธา

บําเพ็ญกุศล ในการทํากิจกรรม หมูที่ 3 บานดงแสนสุข 300,000.00             ไดรับการตอเติม ฌาปนกิจ

หมูที่ 7 บานโนนชัยศิลป 300,000.00            

หมูที่ 2 บานปาเปา 300,000.00            

7 โครงการสวัสดิการชุมชนกองทุน เพ่ือสรางหลักประกันใหกับ สนับสนุนงบประมาณในการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับโอกาสและ

วันละบาท ประชาชน ไดรับโอกาสและ ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ รอยละ 80 ของ ประโยชนอยางเทาเทียม

ประโยชนอยางเทาเทียม ชุมชนวันละบาท ประชาชน

8 โครงการกอสรางลานคอนกรีต เพ่ือใหชุมชนมีสถานที่ประกอบ ทําการกอสรางลานคอนกรีต ทําการกอสรางลานคอน เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ สวนโยธา

อเนกปรสงค กิจกรรมตางๆ รวมกันและปรับปรุง หมูที่  2 ศาลาประชาคม 150,000.00            กรีต ตามแบบแปลน ประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน

ภูมิทัศนที่สาธารณะ หมูที่ 3 ศาลาประชาคม 150,000.00            ของ อบต.ดงเย็น และมีภูมิทัศนที่สวยงาม
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งบประมาณและที่ผานมา



- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2,4,5

ผ.01

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 1 สงเสริมดานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนคาอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กไดรับโภชนาการที่ เด็กไดรับประทานอาหารกลางวัน 2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00 รอยละ 10 ของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับประทาน สวนการศึกษา

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ถูกหลักอนามัย  โตสมวัย ตามหลักโภชนาการ ไดรับปรานอาหาร อาหารตามหลักโภชนาการ

2 สนับสนุนคาอาหารกลางวัน เพ่ือใหเด็กไดรับโภชนาการที่ เด็กไดรับประทานอาหารกลางวัน 1,120,000.00 1,120,000.00 1,120,000.00 รอยละ 10 ของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนไดรับประทาน สวนการศึกษา

แก ศพด.ในเขตพ้ืนที่ ถูกหลักอนามัย  โตสมวัย ตามหลักโภชนาการ ไดรับปรานอาหาร อาหารตามหลักโภชนาการ

3 สนับสนุนคาอาหารเสริม(นม) แก เพ่ือเด็กไดรับสารอาหาร เด็กไดรับดื่มนม ทุกวัน 1,154,400.00 1,154,400.00 1,154,400.00 รอยละ 100 ของ เด็กนักเรียนไดดื่มนม

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ เสริม นอกจากรับประทาน ตามหลักโภชนาการ นักเรียนที่ไดรับ ทุกวัน เพื่อการเจริญเติบโต สวนการศึกษา

อาหาร ทุกวัน ประทานอาหาร รางกายแข็งแรง สมวัย

4 สนับสนุนคาอาหารเสริม(นม) แก เพ่ือเด็กไดรับสารอาหาร เด็กไดรับดื่มนม ทุกวัน 560,000.00 560,000.00 560,000.00 รอยละ 100 ของ เด็กนักเรียนไดดื่มนม

ศพด.  ในสังพ้ืนที่ เสริม นอกจากรับประทาน ตามหลักโภชนาการ นักเรียนที่ไดรับ ทุกวัน เพื่อการเจริญเติบโต สวนการศึกษา

อาหาร ทุกวัน ประทานอาหาร รางกายแข็งแรง สมวัย

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนย เพ่ือใหเด็กกอนเกณฑมี จัดสรางสนามเด็กเลนใหแกศูนย 400,000 400,000 400,000 จํานวน ศูนยที่ไดรับ เด็กกอนเกณฑมี สวนโยธา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาการที่สมบูรณ พัฒนาเด็กเล็ก  ในสังกัด  จํานวน การกอสราง พัฒนาการดานราง สวนการศึกษา

4 ศูนย สนามเด็กเล็ก กายจิตใจที่ดี

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ เพ่ือใหเด็กมีอุปกรณการเรียน จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเสริมทักษะใหแก 150,000.00             150,000.00             150,000.00             จํานวนศูนยที่ไดรับการ มีอุปกรณส่ือการเรียน สวนการศึกษา

การศึกษาแก ศพด. ในพ้ืนที่ การสอนที่เพียงพอ เด็ก ศพด. ทั้ง 4 ศูนย จัดสรรอุปกรณ การสอนที่เพียงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559 -2561) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1,4,5

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมดานการศึกษา ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณให 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ความพึงพอใจ โรงเรียนมีงบประมาณ สวนการศึกษา

/โครงการ ของโรงเรียนบานปาเปา จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รอยละ 80 ของผูเขา จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

ไดมีทักษะมีความรุ รวมกิจกรรม สุขภาพ เสริมสรางทักษะวิชการใหกับเด็ก

8 อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณให 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ความพึงพอใจ โรงเรียนมีงบประมาณ สวนการศึกษา

/โครงการ ของโรงเรียนบาน จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รอยละ 80 ของผูเขา จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

โนนชัยศิลป ไดมีทักษะมีความรุ รวมกิจกรรม สุขภาพ เสริมสรางทักษะวิชการใหกับเด็ก

9 อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณให 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ความพึงพอใจ โรงเรียนมีงบประมาณ สวนการศึกษา

/โครงการ ของโรงเรียนบาน จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รอยละ 80 ของผูเขา จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

ดงแสนสุข ไดมีทักษะมีความรุ รวมกิจกรรม สุขภาพ เสริมสรางทักษะวิชการใหกับเด็ก

10 อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณให 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ความพึงพอใจ โรงเรียนมีงบประมาณ สวนการศึกษา

/โครงการ ของโรงเรียนชุมชนดงเย็น จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รอยละ 80 ของผูเขา จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

ไดมีทักษะมีความรุ รวมกิจกรรม สุขภาพ เสริมสรางทักษะวิชการใหกับเด็ก

11 อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณให 40,000.00 40,000.00 40,000.00 ความพึงพอใจ โรงเรียนมีงบประมาณ สวนการศึกษา

/โครงการ ของโรงเรียนดงเย็น จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รอยละ 80 ของผูเขา จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

พิทยาคาร ไดมีทักษะมีความรุ รวมกิจกรรม สุขภาพ เสริมสรางทักษะวิชการใหกับเด็ก

12 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กในวัยเรียนได จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ เด็ก นักเรียน ไดมีสวนรวม สวนการศึกษา

มีกําลังใจในการศึกษา ตามโครงการฯ รอยละ 80 แสดงออกอยางถูกตอง

และเปนการสนับสนุนใหเด็ก ของประชาชนที่

ไดแสดงออกอยางถูกตอง เขารวมกิจกรรม

13 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ประจํา สนับสนุนงบประมาณในการ 30,000.00 รอยละ80 ความพึงพอใจ ประชาชนมีศูนย สวนการศึกษา

ศูนยอินเตอรเน็ตชุมชนตําบลดงเย็น ตําบลดงเย็น บริหารจัดการศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน ของผูใชบริการศูนยฯ เรียนรู ที่ไดมาตรฐาน

14 โครงการเตรียมความพรอมรับการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม สนับสนุนงบประมาณใหกับ ศพด. 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ศพด.ผานการประเมิน การจัดกิจกรรมของ

ประเมินภายนอก รับการประเมิน จาก สมศ. ในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน ตามเกณฑมาตรฐาน ศพด.ผานเกณฑตาม

มาตรฐานของ สมศ.

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.01

3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถิ่น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนสงเสริมศิลปะ เพื่อสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จํานวนคร้ัง ประชาชนไดสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ประเพณีทองถิ่น ทางศาสนาประเพณีทองถิ่น  ในการจัดกิจกรรม อนุรักษวัฒนธรรม สวนการศึกษา

ทั้ง 8 หมูบาน ประเพณีทองถิ่น

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน เพ่ือใหชุมชนมีอุปกรณดนตรี จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพ้ืนบาน (กลองยาว) จํานวนเคร่ืองดนตรี ชุมชนมีอุปกรณ สวนการศึกษา

ใชทํากิจกรรมรวมกัน หมูที่ 3 60,000.00 ที่ไดรับการจัดซ้ือ ในการจัดกิจกรรม

หมูที่ 5 60,000.00 ความพึงพอใจ รวมกันในการสืบทอด

หมูที่ 6 60,000.00 รอยละ 80 ประเพณีทองถิ่น

หมูที่ 7 60,000.00 

หมูที่ 8 60,000.00 

3 อุดหนุนโครงการสริมสราง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป หนวยงานที่ขอรับ สวนการศึกษา

คุมกันของสังคมในมิติ ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

วัฒนธรรม การ งบประมาณ งบประมาณจัด

กิจกรรม เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงค

4 อุดหนุนงบประมาณโครงการ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป หนวยงานที่ขอรับ สวนการศึกษา

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

การ งบประมาณ งบประมาณจัด

กิจกรรม เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงค

5 คาใชจายพิธีทางศาสนา เพ่ือใหประชาชนไดมี จัดกิจกรรม โครงการงานประเพณี 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนไดมีสวน ทุกสวน

ประเพณีวัฒนธรรม/งานรัฐ สวนรวมในการจัดกิจกรรม รัฐพิธีตางๆ ที่ อบต.กําหนด ในการจัดกิจกรรม และ รวมในการจัดกิจกรรม

พิธีตางๆ ของ อบต.ดงเย็น งานรัฐพิธีตางๆ โครงการฯ ดานประเพณี 

วัฒนธรรมฯ
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถิ่น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 อุดหนุนงบประมาณโครงการ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป หนวยงานที่ขอรับ สวนการศึกษา

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

สามเณรภาคฤดูรอนและ การ งบประมาณ งบประมาณจัด

บวชศีลจาริณี กิจกรรม เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงค

6 อุดหนุนงบประมาณโครงการ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป หนวยงานที่ขอรับ สวนการศึกษา

อนุรักษ สืบสานประเพณี ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

กวนขาวทิพย การ งบประมาณ งบประมาณจัด

กิจกรรม เพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงค

7 กิจกรรมประเพณีบุญวันเขาพรรษา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวม จัดกิจกรรมวันเขาพรรษา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสวนรวม สวนการศึกษา

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี รอยละ 80 ของผูเขา ในการสืบทอด

ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป รวมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น

8 จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ เพ่ือใหปวงชนชาวไทย จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีสวนรวม สวนการศึกษา

ไดความจงรักภักดีตอ รอยละ 80 ในการแสดงออก

พระบาทสมเด็จพระเจา ของประชาชที่เขารวม แสดงความจงรักภักดี

อยูหัวฯ กิจกรรม ตอพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ

9 จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ เพ่ือใหปวงชนชาวไทย จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีสวนรวม สวนการศึกษา

ไดความจงรักภักดีตอ รอยละ 80 ในการแสดงออก

พระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ ของประชาชที่เขารวม แสดงความจงรักภักดี

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได กิจกรรม ตอสมเด็จพระนางเจาฯ

สํานึกในพระคุณของแม พระบรมราชินีนาถ
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ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถิ่น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี เพ่ือใหประชาชนไดมี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมี สวนการศึกษา

วันลอยกระทง สวนรวมในการรักษา รอยละ 80 ของผูเขา มีการแสดงออก

ประเพณที่ดีของไทยไว รวมกิจกรรม ซ่ึงการรักษาไวซ่ึง

11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต เพ่ือใหประชาชนไดมี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีสวนรวม สวนการศึกษา

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ สวนรวมในการรักษาประเพณี รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ รอยละ 80 ของผูเขา ในการอนุรักษประเพณี

ไดแสดงความกตัญูตอ รวมกิจกรรม และแสดงความกตัญุ

ผูสูงอายุ ตอผูสุงอายุ

12 โครงการชุมชนสํานึกรักบานเกิด เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป หนวยงานที่ขอรับ สวนการศึกษา

(Community sense of lover) ในจัดกิจกรรมหรือโครง สถานีตํารวจภูธรดงเย็น ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

การ งบประมาณ งบประมาณจัด

13 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง อุดหนุนงบประมาณให อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จํานวนคร้ังตอป อําเภอบานดุง

ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี แกอําเภอบานดุง เพ่ือมี บานดุง ในการใหการอุดหนุนฯ มีงบประมาณ สวนการศึกษา

และงานพิธีสําคัญ งบประมาณในการจัดกิจ ในการจัดกิจกรรม

กรรมฯ และโครการฯ

14 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง อุดหนุนงบประมาณให อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป อําเภอบานดุง

ตามโครงการจัดขบวนแหและ แกอําเภอบานดุง เพ่ือมี บานดุง ในการใหการอุดหนุนฯ มีงบประมาณ สวนการศึกษา

รวมกิจกรรมงานประจําป งบประมาณในการจัดกิจ ในการจัดกิจกรรม

ทุงศรีเมือง กรรมฯ และโครการฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ ผ.01

แนวทางที่ 3 สงเสริมดานการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย อุปกรณกีฬา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสุขภาพรางกาย สวนการศึกษา

ของประชาชนในตําบล ทั้ง 8 หมูบาน รอยละ 80 ของ ท่ีแข็งแรง หางไกลยาเสพติด

ผูใชบริการ

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมใหเยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน ได 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จํานวนคร้ังตอป เยาวชน ประชาชน ไดมี สํานักปลัด

ตําบลดงเย็น ออกกําลังกาย หางไกล ออกกําลังกาย เพ่ือหางไกล ที่จัดกิจกรรม กิจกรรมรวมกัน 

ยาเสพติด ยาเสพติด

3 สงเสริมนักกีฬาเขารวมการ สงเสริมใหประชาชนไดใชเวลา ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป เยาวชน ไดใชเวลาวางให

แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ ใหเกิดประโยชน ไดออกกําลัง สงนักกีฬาเขารวมแขงขันทองถิ่น ในการจัดกิจกรรม เปนประโยชน  และมีสุขภาพ สวนการศึกษา

กาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สัมพันธ แข็งแรง หางไกลยาเสพติด

4 โครงการกอสรางลานกีฬาประจํา เพ่ือสงเสริมใหประชาชน กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 สถานที่ออกกําลัง เยาวชน ประชาชนไดมี สวนโยธา

ตําบลดงเย็น ออกกําลังกาย กาย ไดรับการกอสราง สถานท่ีออกกําลังกาย สวนการศึกษา

5 โครงการสงเสริมสนับสนุนนักกีฬา เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทีม สนับสนุนงบประมาณใหกับทีมกีฬา 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จํานวนคร้ังท่ีสนับสนุน เยาวชน ไดใชเวลาวางให สวนการศึกษา

ทีมกีฬาทองถิ่น กีฬา/นักเกีฬาทองถ่ินในการแขงขัน ประเภทตางๆ ในทุกระดับ ทีมกีฬาเขารวมการ เปนประโยชน  และมีสุขภาพ

กีฬาในระดับตางๆ แขงขัน แข็งแรง หางไกลยาเสพติด

6 โครงการจัดทําอัฒจรรยสนามกีฬา เพ่ือใหมีอัฒจรรยใชในการ จัดทําอัฒจรรยสนามกีฬา 250,000.00 อัฒจรรยที่ไดรับ ประชาชน สวนโยธา

นั่งชมกีฬา การกอสราง มีสถานที่นั่ง สวนการศึกษา

ชมกีฬา
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ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ ผ.01

แนวทางที่ 4 สงเสริมดานสาธารณสุขใหกับประชาชนมีสุขภพาพอนามัยที่ดี และอยูดีมีสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพ อาสาสมัครมีความรู 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จํานวนคร้ังตอป บุคลากร หรือ ผูปฏิบัติงาน สํานักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน ภายใน ในการปฏิบัติหนาที่ของ ความสามารถเพ่ิมยิ่งขึ้น ในการจัดกิจกรรม  มีความพรอมในการ งานสาธารณสุข

ตําบลดงเย็น อาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือให ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปองกันและรักษาพยาบาล

บริการประชาชน เบ้ืองตน

หมูที่ 1-8 กิจกรรมรวมกัน 

2 โครงการกอสรางอาคารศูนยสาธิตการ เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ออก ทําการกอสรางอาคารศูนยสาธิตการ 80,000.00 รอยละ 80 ชุมชนมีสถานที่ออก สํานักปลัด

ออกกําลังกายและสงเสริมสมรรถนะ กําลังกาย ออกกําลังกาย 1 แหง ความพึงพอใจของ กําลังกาย งานสาธารณสุข

สุขภาพชุมชน ผูใชบริการ สวนโยธา

3 สนับสนุนโครงการกองทุนหลัก เพ่ือสงเสริมใหประชาชน สนับสนุนงบประมาณสมทบ รอยละ 20 90,000.00 90,000.00 90,000.00 จํานวนคร้ังในการจัด ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพตําบลดงเย็น ในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจาก กิจกรรม แข็งแรง งานสาธารณสุข

กองทุน

4 โครงการกอสรางลานสุขภาพชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดมี กอสรางลานสุขภาพ หมูที่ 1-8 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีสถานท่ี สวนโยธา

สถานที่พักผอนหยอนใจ -กอสรางสถานที่ออกกําลังกาย หมูที่ 2 รอยละ 80 ของ ในการออกกําลังกาย

ประชาชน

5 จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณออก เพ่ือใหประชาชนไดมี จัดหาเคร่ืองออกกําลังกาย - 200,000.00 - รอยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

กําลังกาย อุปกรณในการออก  หมูที่ 2,3,4,5,๖,7 ความพึงพอใจของ ที่แข็งแรง งานสาธารณสุข

กําลังกาย ผูใชบริการ

6 โครงการสงเสริมและขยายผลสราง เพ่ือสงเสริมและขยายผล ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค 100,000.00 100,000.00 100,000.00 รอยละ 80ความพึง ประชาชนตําบล สํานักปลัด

ภาคีเครือขายธรรมนูญสุขภาพ สรางภาคีเครือขายธรรมนูญ ของโครงการ ของผูเขารวมกิจกรรม มีสุขภาพที่ดี ทั้งทาง งานสาธารณสุข

สูขภาพตําบลดงเย็น รางกาย จิตใจ

สติปญญา

7 การบริหารจัดการระบบการแพทย เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ อํานวยความสะดวก 400,000.00             400,000.00             400,000.00             จํานวนคร้ังตอปที่ได ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

ฉุกเฉินประจําตําบล ความอุนใจแกประชาชนใน ใหบริการ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน ชวยเหลือประชาชน สะดวกในการให งานปองกันฯ

เขตตําบล นําสงผูปวย ไปสูสถานพยาบาล บริการ งานสาธารณสุข
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ ผ.01

แนวทางที่ ๕ สงเสริมและควบคุมโรคติดตอ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคและสนับสนุนการปองกัน เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย รณรงค ใหความรูแกประชาชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนปลอดภัยจาก สํานักปลัด

โรคไขเลือดออก จากโรคไขเลือดออก ในดานการปองกันโรค ในการจัดกิจกรรม โรคไขเลือดออก

ติดตอ

2 จัดซ้ือเคร่ืองพนยุงลาย เพ่ือใหประชาชนปลอดภัย จัดซ้ือเคร่ืองพนยุงลาย 60,000.00 60,000.00 60,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนปลอดภัยจาก สํานักปลัด

จากโรคไขเลือดออก จํานวน 2 เคร่ือง ในการจัดซ้ือ โรคไขเลือดออก

3 ควบคุมและปองกันโรคขาด เพ่ือปองกันใหประชาชนได ดําเนินการจัดกิจกรรมควบคุม  40,000.00 40,000.00 40,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนในเขตตําบลดงเย็น สํานักปลัด

สารไอโอดีน มีสุขภาพแข็งแรง และปองกันโรคสารไอโอดีน ในการจัดกิจกรรม ไมเปนโรคขาดสารไอโอดีน

ปราศจากโรคขาดสารไอโอดีน

4 รณรงคสนับสนุนการปองกัน เพ่ือสงเสริมและปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป สัตวเล้ียงของประชาชน สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบา การเกิดอันตรายจาก ในการจัดกิจกรรม และประชาชนปลอดภัย

สัตวเล้ียงในฤดูรอน จากโรคพิษสุนัขบา

5 อุดหนุนปศุสัตวอําเภอบานดุง เพ่ือรณรงคปองกันสรางเขต อุดหนุนงบประมาณปศุสัตว 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป ปศุสัตวอําเภอบานดุงมี ปศุสัตว

โครงการรณรงคสรางเขตปลอด ปลอดพิษสุนัขบา อําเภอบานดุง ในการจัดกิจกรรม งบประมาณในการรณรงค อําเภอบานดุง

โรคพิษสุนัขบา ตามโครงการฯที่กําหนด

6 อุดหนุนปศุสัตวอําเภอบานดุง เพ่ือปองกันโรคในสัตวปก อุดหนุนงบประมาณปศุสัตว 20,000.00 - จํานวนคร้ังตอป ปศุสัตวอําเภอบานดุงมี ปศุสัตว

โครงการจัดซ้ือวัคซีนปองกัน อําเภอบานดุง ในการจัดกิจกรรม งบประมาณในการรณรงค อําเภอบานดุง

โรคสัตวปกและอุปกรณในการ ตามโครงการฯที่กําหนด สํานักปลัด

ทําวัคซีนสัตวปก

7 อุดหนุนปศุสัตวอําเภอบานดุง เพื่อใหทราบขอมูลจํานวนสัตว อุดหนุนงบประมาณปศุสัตว 30,000.00 - จํานวนคร้ังตอป ปศุสัตวอําเภอบานดุงมี ปศุสัตว

โครงการสํารวจยอดสัตว ปก ในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง ในการจัดกิจกรรม งบประมาณในการรณรงค อําเภอบานดุง

ประจําป สะดวกรวดเร็วตอการควบคุม ตามโครงการฯที่กําหนด สํานักปลัด

โรค
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ ๕ สงเสริมและควบคุมโรคติดตอ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการควบคุมและปองกันโรคไข สงเสริมและปองกันควบคุม สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรรม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนปลอดภัย สํานักปลัด

หวัดนก โรคไขหวัดนก รณรงคปองกัน ในการจัดกิจกรรม หางไกลโรคไขหวัดนก

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจน้ําตาล เพ่ือใหชุมชนมีอุปรณในการ จัดซ้ือเคร่ืองตรวจน้ําตาล (เบาหวาน) 20,000.00              ความพึงพอใจ ประชาชน มีโครืองมือ สํานักปลัด

เบาหวาน ตรวจน้ําตาล (เบาหวาน) จํานวน 1 เคร่ือง หมูที่ 4 รอยละ 80 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน งานสาธารณสุข

ไวบริการคนในชุมชน ของผูใชบริการ ประจําศูนย อสม.

10 อุดหนุนปศุสัตวอําเภอบานดุง เพ่ือเตรียมความพรอมในการ อุดหนุนงบประมาณปศุสัตว 30,000.00 - จํานวนคร้ังตอป ปศุสัตวอําเภอบานดุงมี ปศุสัตว

โครงการรณรงคปองกันโรค ปองกันโรในโค - กระบือ อําเภอบานดุง ในการจัดกิจกรรม งบประมาณในการรณรงค อําเภอบานดุง

ระบาดใน โค - กระบือ ตามโครงการฯที่กําหนด สํานักปลัด

11 โครงการปองกันเอดสและการ เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหเด็กและ สนับสนุนงบประมาณ ให รพสต.ดําเนิน 40,000.00              40,000.00              ความพึงพอใจของ เด็กและเยาวชนมี สํานักปลัด

ตั้งภรรคไมพึงประสงค เยาวชนมีความรูเขาใจเกี่ยวกับ จัดกิจกรรมตามโครงการฯ เด็กและเยาวชน ความรูความเขาใจ

ปญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ที่เขารวมกิจกรรม เก่ียวกับปญหาและ รพ.สต.ดงเย็น

จากการมีแพศสัมพันธกอนวัย ผลกระทบที่เกิดขึ้น

อันควร

12 โครงการเยาวชนยุคใหม รอบรูเอดส สรางภูมิคุมกันใหแกเด็ก สนับสนุนงบประมาณให รพ.สต.ดงเย็น 30,000.00 30,000.00 ความพึงพอใจของ เด็กเยาวชนมีความรู สํานักปลัด

และเพศศึกษา และยาวชนใหมีความรูเร่ือง ดําเนนิการจัดกิจกรรมเครือขายเฝาระวัง เด็กและเยาวชน ความเขาใจเก่ียวกับ

เอดสและเพศศึกษา และใหความรูเร่ืองเอดส และเพศศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม ในการปองกันเอดส รพ.สต.ดงเย็น

13 โครงการส่ือสารระหวางพอแม เพือใหพอแมผูปกครองมี สนับสนุนงบประมาณ ให รพสต.ดําเนิน 50,000.00 50,000.00 รอยละความพึงพอใจ ผูปกครองมีความรู สํานักปลัด

ดานเอดสและเพศศึกษา ความรูความเขาใจในดาน จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ของผุปกครอง ดานเอดสและ รพ.สต.ดงเย็น

ประจําป เอดสและเพศศึกษา ที่เขารวมกิจกรรม เพศศึกษา

14 โครงการอบรมเตรียมบุคลากรทาง เพื่อใหมีบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ ให รพสต.ดําเนิน 20,000.00 20,000.00 รอยละความพึงพอใจ บุคลากรทางการศึกษา สํานักปลัด

การศึกษาในการปองกันทองไม ในการสอนเร่ืองเพศศึกษา จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ของบุคลากรที่ มีความรูสามารถสอน รพ.สต.ดงเย็น

พรอมและโรคติดตอทางเพศ ในโรงเรียน ผานการอบรม เพศศึกษาในโรงเรียนได

สัมพันธ
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ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ ผ.01

แนวทางที่ 6 สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนไดมี ปรับปรุงสวนสาธารณะ 400,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีสถานท่ี สํานักปลัด

สถานที่พักผอนหยอนใจ หมูที่ 5 ของผูใชบริการ ในการออกกําลังกาย

2 ปลูกตนไมตามโครงการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาสีเขียว เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน 50,000.00              50,000.00              50,000.00              จํานวนคร้ังตอป ปาไมเพิ่มขึ้น  และประชาชน สํานักปลัด

และกิจกรรมของจังหวัด ในเขตตําบล เขตตําบลดงเย็น ที่จัดกิจกรรม ไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน งานการเกษตร

และอําเภอ ทั้ง  8 หมูบาน ทั้งตําบล  

3 โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม เพ่ือรักษาหนาลดลดการพัง ไหลทางลูกรัง คันคูคลอง ลําหวย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป ลดการพังทลาย สํานักปลัด

พระเกียรติ ทลายของหนาดิน เพ่ือเทิด ที่สาธารณะ ทั้ง 8 หมูบาน ในการจัดกิจกรรม ของหนาดิน

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว

4 โครงการคืนพันธปลาสูแหลงน้ํา เพ่ือเพ่ิมปริมาณสัตวน้ํา ทําการปลอยสัตวน้ําแหลงน้ํา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป สัตวน้ํามีปริมาณ สํานักปลัด

ในพ้ืนที่ 8 หมูบาน ในการจัดกิจกรรม เพ่ิมขึ้น

5 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ เพ่ือดูแลอนุรักษทรัพยากรปา สนับสนุนงบประมาณ ใหแก 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด

สวนปาเฉลิมพระเกียรติ ไมในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น คณะกรรมการหมูบาน ในการดูแล ในการจัดกิจกรรม ในการอนุรักษตนไม

รักษาพ้ืนที่สวนปาเฉลิมพระเกียรติ

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือพัฒนาทางเขาหมูบาน ทําการปรับปรุงภูมิทัศน ทางเขา 200,000.00 - รอยละความพึงพอใจ ทางเขาหมูบาน สวนโยธา

ทางเขาหมูบาน ใหเกิดความสวยงาม หมูบาน หมูที่ 4 ของประชาชน มีความสะอาด สํานักปลัด

ในพ้ืนที่ สวยงาม

7 โครงการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพ่ือใหชุมชน ทําการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 มีสถานที่ทิ้งขยะ ประชาชนไดมีที่ สํานักปลัด

ประจําตําบล ระเบียบเรียบรอย ที่ถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะอยางถูก

ควบคุมปองกันโรคติดตอ สุขลักษณะ
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ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 6  สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจัดซ้ือ/จัดหารถขนขยะ เพ่ือใชเปนพาหนะในการขน ทําการจัดซ้ือรถขยะ จํานวน 1 คัน 1,200,000.00 1,200,000.00 รถขนขยะ อบต.ดงเย็น มีรถขน สํานักปลัด

ถายขยะและส่ิงปฏิกูล จํานวน 1 คน ขยะไวบริการ

ประชาชนไดมีที่

9 โครงการจัดซ้ือถังขยะสําหรับ ใหประชาชนสําหรับทิ้งขยะ จัดซ้ือถังขยะ สําหรับครัวเรือน 400,000.00             400,000.00             จํานวนถังขยะ มีถังรองขยะสําหรับ สํานักปลัด

ครัวเรือน ที่ไดจัดซ้ือ รอการเก็บขนไปสูบอ

10 กอสรางบอกําจัดขยะของหมูบาน เพื่อใหประชาชมีบอกําจัดขยะ กอสรางบอขยะ 200,000.00 ปริมาณขยะมีการ ประชาชนมีที่ สํานักปลัด

ที่ถูกสุขลักษณะ บานดงเย็น หมูที่ 1 กําจัดอยางมี ทิ้งขยะอยางถูก

ควบคุมปองกันโรคติดตอ ประสิทธิภาพ สุขลักษณะ

บานดงเย็น หมูที่ 1 ทิ้งขยะอยางถูก ปลอดภัยจากโรค

สุขลักษณะ
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 7 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสนับสนุนแหลงทองเที่ยว เพ่ือใหชุมชนมีสถานที่ทอง ทําการกอสรางและปรับปรุงภูมิทัศน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนแหลงทอง เปนสถานที่ สวนโยธา

ชุมชน เที่ยวที่สวยงามและ แหลงทองเที่ยวที่มีในชุมชน เท่ียวท่ีไดรับการพัฒนา พักผอนหยอนใจ สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพใหกับคน หมูที่ 1 -8 และเปนแหลง

ในชุมชน ทองเที่ยวใน

ตําบลดงเย็น
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งบประมาณและที่ผานมา



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  4

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม ผ.01

 แนวทางที่ 1  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคม และความยากจน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนา เพ่ือใหการประสานความรวมมือ ดําเนินการจัดตั้งศูนย 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีศูนยรวมในการ สํานักปลัด

ครอบครัวในชุมชน ในการพัฒนาครอบครัวในลักษณะ พัฒนาครอบครัว 80 ของประชาชน พัฒนาสถาบันครอบครัว สวนการศึกษา

การบูรณาการจากทุกภาคสวน

2 โครงการเสริมสราง เพ่ือสรางความรักความเขาใจ จัดกิจกรรมสรางฐานความรู 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนตระหนักถึง สํานักปลัด

ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง และความสัมพันธระหวางสมาชิก ใหกับสมาชิกในครอบครัว 80 ของประชาชน ความสําคัญของสถาบัน สวนการศึกษา

ในครอบครัว บทบาทหนาที่ ครอบครัว

และปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิต

3 โครงการบานทองถิ่นไทย เพ่ือชวย เพ่ือชวยเหลือราษฎรผูยากไร ทําการกอสรางตามแบบ 120,000.00             กอสรางบาน จํานวน ราษฎรผูยากไรผูดอยโอกาส สํานักปลัด

เหลือผูยากไรและผูดอยโอกาส และผูดอยโอกาส แปลน อบต. จํานวน 1 หลัง 1 หลัง มีที่อยูอาศัย สวนโยธา

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559   -  2561) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ผ.01

แนวทางที่ 2 สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือเปนสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ เพ่ิมรายไดใหแกผูสูงอายุ 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 รอยละ 100 ผูสูงอายุมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด

ในเขตตําบลดงเย็น ของผูสูงอายุที่ งานสวัสดิการสังคม

ไดรับเบ้ียยังชีพ

2 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือเปนสวัสดิการแกผูพิการ เพ่ิมรายไดใหแกผูพิการ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 รอยละ 100 ผูพิการมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด

ในเขตตําบลดงเย็น ของผูพิการที่ งานสวัสดิการสังคม

ไดรับเบ้ียยังชีพ

3 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือเปนสวัสดิการแก เพ่ิมรายไดแกผูปวยโรค 80,000.00 80,000.00 80,000.00 รอยละ 100 ผูปวยโรคเอดสมีรายได สํานักปลัด

ผูปวยโรคเอดส ในเขตตําบล เอดส ของผูปวยเอดสที่ เพ่ิมขึ้น งานสวัสดิการสังคม

ดงเย็น ไดรับเบ้ียยังชีพ

4 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสูงอายุ เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ ไดทํา จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ความพึงพอใจ ผูสูงอายุ ไดทํากิจกรรมรวมกัน สํานักปลัด

กิจกรรมรวมกัน สงเสริมใหผู รอยละ 80 ของผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สูงอายุมีสุขภาพรางกายแข็งแรง ที่เขารวมกิจกรรม

5 โครงการศูนยพัฒนาสมรรถภาพ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ สนับสนุนงบประมาณ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความพึงพอใจ ผูสูงอายุ เยาวชนและวัยทํางาน สํานักปลัด

ทางกาย 3 วัย ตําบลดงเย็น บริการแกผูสูงอายุ เยาวชน ในการจัดกิจกรรมและ รอยละ 80 ของ ไดรับการบริการ รพ.สต.

และวัยทํางาน บริหารจัดการศูนยฯ ผูรวมโครงการ

6 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือสรางโรงเรียนผูสูงอายุ สนับสนุนงบประมาณ 135,200.00 135,200.00 135,200.00 ความพึงพอใจ ผูสูงอายุไดรับการเตรียมความ สํานักปลัด

"เตรียมความพรอมเขาสู สังคม พัฒนารูปแบบดูแลสุขภาพผูสูง ใหกับฃมรมผูสูงอายุ รอยละ 80 พรอมเมื่อเขาสูวันสูงอายุ ชุมชนมี รพ.สต.

ผูสูงอายุ" อายุที่หลากหลาย ในการดําเนินโครงการ ของผูรวมกิจกรรม ความพรอมกาวสูสังคมผูสูงวัย ชมรมผูสูงอายุ

7 อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานดุง อุดหนุนงบประมาณให อุดหนุนงบประมาณ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จํานวนคร้ังตอป ก่ิงกาชาดไดมีงบประมาณ กิ่งกาชาดอําเภอ

ตามโครงการจัดกิจกรรม ก่ิงกาชาดอําเภอบานดุง ก่ิงกาชาดอําเภอบานดุง ที่ไดจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ บานดุง

สาธารณะกุศล เพ่ือจัดทํากิจกรรมสาธารณกุศล สาธารณกุศล สํานักปลัด

8 อุดหนุนเหลากาชาด จ.อุดรฯ อุดหนุนงบประมาณให อุดหนุนงบประมาณ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จํานวนคร้ังตอป เหลากาชาด จ.อุดรธานี เหลากาชาด

ตามโครงการบรรเทาทุกข เหลากาชาด จ.อุดรฯ เหลากาชาด จังหวัดอุดรธานี ที่ไดจัดกิจกรรม ไดมีงบประมาณในการ จังหวัดอุดรฯ

สังคมสงเคราะห ฯ ดําเนินกิจกรรม สํานักปลัด
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ผ.01

แนวทางที่ 3  การสงเสริมและพัมนากลุม องคกรตางๆ 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

1 โครงการพัฒนากลุมสตรี เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุม ดําเนินการสนับสนุนกลุมสตรี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป กลุมพัฒนาสตรีมีอาชีพเสริม สํานักปลัด

ตําบลดงเย็น พัฒนาสตรีมีประสิทธิภาพสงเสริม เพ่ือสงเสริมดานการประกอบ ในการจัดกิจกรรม เพ่ิมรายได งานสวัสดิการสังคม

อาชีพและเพ่ิมรายได อาชีพ เพ่ิมรายได

2 โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพ่ือสงเสริมใหสตรีมีความเขาใจ สนับสนุนงบประมาณในการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จํานวนคร้ังตอป สตรีมีความรูความเขาใจในบทบาท สํานักปลัด

ในบทบาทหนาที่สงเสริมการมี จัดกิจกรรมเนื่องใน ในการจัดกิจกรรม หนาที่มีความรู ความสามารถ งานสวัสดิการสังคม

สวนรวมสรางความสามัคคี วันสตรีสากลใหแกกลุมพัฒนา มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ในการพัฒนาทองถิ่น สตรีตําบลดงเย็น

3 โครงการจัดตั้งเครือขายเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีกิจกรรมนอก สนับสนุนงบประมาณในการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จํานวนคร้ังตอป เยาวชนมีการจัดกิจกรรม สวนการศึกษา

ในตําบลดงเย็น หองเรียนและมีสถานที่ทํากิจกรรม จัดตั้งเครือขาย ในการจัดกิจกรรม นันทนาการและใชเวลาวาง

นันทนาการตางๆ ใหเกิดประโยชน

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ผ.01

แนวทางที่ ๔ สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 5,000.00                5,000.00               5,000.00              จํานวนคร้ังตอป ปกครองอําเภอบานดุง ปกครอง

โครงการจัดระเบียบสังคม ปกครองอําเภอบานดุง ปกครองอําเภอบานดุง ในการอุดหนุน ไดมีงบปะมาณในการดําเนิน อําเภอบานดุง

เพ่ือนําไปจัดกิจกรรม การดานการจัดระเบียบสังคม สํานักปลัด

ตามโครงการฯ

2 อุดหนุนโครงการบริหารศูนย เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 10,000.00              10,000.00             10,000.00            จํานวนคร้ังตอป ปกครองอําเภอบานดุงมีงบประมาณ ปกครอง

ปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะ ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอา ปกครองอําเภอบานดุง ฯ ที่อุดหนุนสวน ในการบริหารศูนยปฏิบัติการ อําเภอบานดุง

ยาเสพติด อําเภอบานดุง ชนะยาเสพติด ราชการอ่ืน พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด สํานักปลัด

3 อุดหนุนโครงการฝกอบรมผู เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 10,000.00              10,000.00             10,000.00            จํานวนคร้ังตอป ปกครองอําเภอบานดุงมี ปกครอง

ประสานพลังแผนดิน เพ่ือดําเนินการตามโครงการฯ ปกครองอําเภอบานดุง ฯ ที่อุดหนุนสวน งบประมาณในการฝกอบรม อําเภอบานดุง

ปกครองบานดุง ที่ปกครองอําเภอบานดุง กําหนด ราชการอ่ืน พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด สํานักปลัด

4 ฝกอบรมผูเสพ ที่ไดรับการ เพ่ือเปนการสงเสริมให ประชาชน เยาวชน 100,000.00             100,000.00            100,000.00           จํานวนคร้ังตอป ประชาชน เยาวชนผู สํานักปลัด

บําบัดอยางตอเนื่อง ผูบําบัดมีอาชีพ มีรายได ที่ไดรับการบําบัด จัดกิจกรรม ที่ไดรับการบําบัด ไมหวน งานปองกันฯ

สามารถเล้ียงดูตนเองได ทั้ง 8 หมูบาน หรือ จํานวนผูบําบัด กลับไปยุงเก่ียวกับ

ที่ไดเขารับฝกอบรม ยาเสพติด

5 โครงการปองกันและแกไขปญหายา เพ่ือสงเสริมและปองกัน จัดกิจกรรมดานการปองกัน 100,000.00             100,000.00            100,000.00           จํานวนคร้ังตอป เยาวชน ประชาชน หางไกล สํานักปลัด

เสพติดในชุมชน แกไข ยาเสพติดที่แพรระบาด และแกไขปญหายาเสพติด ของกิจกรรม ยาเสพติด งานปองกันฯ

ในเขตตําบล หรือโครงการ

6 โครงการตั้งจุดสกัดเฝาระวังการ เพ่ือสงเสริมและปองกัน สนับสนุนจัดกิจจรมงบประมาณ 100,000.00             100,000.00            100,000.00           จํานวนคร้ังตอป เยาวชน ประชาชน หางไกล สํานักปลัด

แพรระบาดของยาเสพติด แกไข ยาเสพติดที่แพรระบาด ตั้งดานตรวจคนหากลุมผูคา ของกิจกรรม ยาเสพติดลดการเกิดปญหา รพ.สต.ดงเย็น

ในเขตตําบล ผูเสพ หรือโครงการ ยาเสพติดในพ้ืนที่ สภ.ดงเย็น
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ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ผ.01

แนวทางที่ 5  สงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางปอมยาม เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่อยู ทําการกอสรางปอมยามประจํา ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ สวนโยธา

ประจําหมูบาน เวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภัย หมูบาน 300,000.00            รอยละ 80 อยูเวรยามเพ่ือลดการเกิด

ใหกับประชาชน หมูที่ 1,2,3,6,7,8 ของประชาชน อาชญากรรมในชุมชน

2 โครงการจัดทําปายจราจร เพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนน จัดทําปายจราจรใหกับชุมชน รอยละ 80 ของ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนทอง สํานักปลัด

ประจําหมูบาน ไดแกหมูที่ 1 ,3, 4 60,000.00              ความพึงพอใจ ถนน สวนโยธา

ของประชาชน

3 โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟจราจร เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ จัดซ้ือสัญญาณไฟจราจร 200,000.00             200,000.00            200,000.00           รอยละ 80 ของ ลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน สํานักปลัด

และอุปกรณไฟจุดตรวจจราจร บนทองถนน กระพริ เพ่ือติดตั้งตามทางแยก ความพึงพอใจ สวนโยธา

 และจัดหา ของประชาชน

อุปกรณไฟจุดตรวจ แผงกั้น กรวย

4 โครงการสายตรวจประจําตําบล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต สนับสนุนงบประมาณในการ 80,000.00              80,000.00             80,000.00            รอยละ 80 ของ ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

และทรัพยสินทรของประชาชน ในการดําเนินโครงการ ความพึงพอใจ ในชีวิตและทรัพยสินทร สภ.ดงเย็น

ปองกันการเกิดเหตุอาชญากรรม ของประชาชน และลดการเกิดอาชญกรรม

ในพ้ืนที่ ในชุมชน

5 โครงการสายตรวจประจําหมูบาน เพ่ือสงเสริมใหประชาชน สนับสนุงบประมาณ 40,000.00              40,000.00             40,000.00            รอยละ 80 ของ ประชาชนมีสวนรวมในการรักษา สํานักปลัด

เฝาระวัง รักษาความสงบ ในการดําเนินโครงการสายตรวจ ความพึงพอใจ ความสงบเรียบรอย ประชาชน สภ.ดงเย็น

ภายในหมูบาน ประจําหมูบาน จํานวน 8 ของประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและ

หมูบานๆ ละ 5,000บาท ทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ผ.01

แนวทางที่ 6   สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชนใน เพ่ือใหการชวยเหลือและบรรเทา ใหความชวยเหลือประชาชน 800,000.00             800,000.00            800,000.00           จํานวนคร้ังที่ชวย ประชาชนไดรับความชวย สํานักปลัด

ในกรณีฉุกเฉิน ปญหาความเดือนรอนของ ที่ประสบภัย เหลือประชาชน เหลือ

ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ

เชน วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ฯลฯ 

2 ปองกันและลดอุบัติเหตุ เพ่ือปองกันและลด จัดกิจกรรมโครงการในการ 150,000.00             150,000.00            150,000.00           จํานวนคร้ังตอป ประชาชนปลอดภัย และ สํานักปลัด

ทางถนน ชวงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน ปองกันและลดอุบัติเหตุ กิจกรรมหรือ ลดอุบัติเหตุทางถนน งานปองกันฯ

โครงการ

3 สนับสนุนศูนยอํานายการปองกัน เพ่ือใหการดําเนินการของศูนยฯ สนับสนุนงบประมาณในการ 150,000.00             150,000.00            150,000.00           จํานวนคร้ังตอป การบริหารงานของศูนยฯ สํานักปลัด

ภัยฝายพลเรือนตําบลดงเย็น การปฏิบัติหนา ของ อปพร. บริหารจัดการศูนย กิจกรรมหรือ มีประสิทธิภาพ ประชาชได งานปองกันฯ

มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ โครงการ รับความสะดวกในการติดตอขอรับ

ของ อปพร. การชวยเหลือ

4 ฝกอบรมและทบทวน อปพร. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ จัดกิจกรรมฝกอบรม 100,000.00             100,000.00            100,000.00           จํานวนคร้ังตอป อปพร.มีความพรอมทั้งความรู สํานักปลัด

ปฏิบัติหนาที่ของ ในการปฏิบัติงาน ในการฝกอบรม ความสามารถ ในการปฏิบัติ งานปองกันฯ

อปพร. ให อปพร. อยางตอเนื่อง หรือจํานวนผูที่ หนาที่เพ่ือใหการชวยเหลือ

ทุกป ไดรับการฝกอบรม ปรระชาชน

5 สนับสนุนเคร่ืองมือ อุปกรณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ 100,000.00             100,000.00            100,000.00           จํานวนคร้ังตอป ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

อปพร. บริการใหความสะดวก แก อปพร. ในการจัดหา ในการติดตอราชการ งานปองกันฯ

ประชาชน

6 อบรมใหความรูดานสาธารณภัย เพ่ือความรู ความเขาใจ จัดกิจกรรม อบรม 20,000.00              20,000.00             20,000.00            ความพึงพอใจรอยละ 80 ประชาชนมีความรู ในดาน สํานักปลัด

ในดานสาธารณภัย แกประชาชน /นักเรียน ของผูเขารวมกิจกรรม สาธารณภัย ดาน สวนการคลัง

นักศึกษา การปองกันภัย สวนโยธา

7 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 5,000.00                5,000.00               5,000.00              จํานวนคร้ังตอป อําเภอบานดุงมีงบประมาณ ปกครอง

โครงการปองกันและลด ในการปองกัน และลดอุบัติ ตามกิจกรรมที่อําเภอบานดุง ที่อุดหนุนสวน ในการดําเนินการเพ่ือปองกัน อําเภอบานดุง

อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล เหตุทางถนนในชวงเทศกาล ดําเนินการตามโครงการฯ ราชการอ่ืน และแกไขอุบัติเหตุทางถนน

ในชวงเทศกาล
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 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5  

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนการดําเนินงานศูนย เพื่อเพิ่มศักยภาพในดานการใหบริการ อุดหนุนงบประมาณ แก 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จํานวนคร้ังตอป   ประชาชน ไดรับความ สํานักปลัด

ขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจาง ดานขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ อบต.บานชัย  ในการบริหารจัดการ ในการจัดกิจกรรม สะดวกในการใหบริการดาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดจาง ระดับ อําเภอ ศูนยขอมูลขาวสาร ระดับอําเภอ การประชาสัมพันธ การจัดซ้ือ

(ระดับอําเภอ) จัดจาง ระดับอําเภอ

2 จัดกิจกรรมโครงการปรองดอง เพ่ือเปนกาสรางความ จัดทําเวทีประชาคม ประชาพิจารณ 100,000.00             100,000.00             100,000.00             ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีความรู มีความ ทุกสวนราชการ

สรางความสมานฉันท สามัคคีในชุมชน จัดฝกอบรม ประชุมชี้แจง 80 ของประชาชน สมัครสมานสามัคคี

ที่เขารวมโครงการ

3 การเตรียมความพรอม ประชาชนในเขตตําบล จัดโครงการฝกอบรม 50,000.00              50,000.00              50,000.00              ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนไดมีความรู และ ทุกสวนราชการ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ ดงเย็นมีความพรอม ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ 80 ของประชาชน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

อาเซียน AEC ในการกาวเขาสูประชาคม ที่เขารวมโครงการ

เศรษฐกิจอาเซียน

4 โครงการอบรมทักษะการใช เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด จัดอบรมโครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีความรูในการ สวนการศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ การอานการเขียน ภาษา ใหความรูดานการใชภาษา 80 ของประชาชน ใชทักษะภาษาอังกฤษ

อังกฤษ ใหกับประชาชน อังกฤษ ที่เขารวมโครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2559   -  2561) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 การจัดทําเวทีประชาคม เพ่ือใหการดําเนินการจัด จัดเวทีประชาคมหมูบาน 50,000.00              50,000.00              50,000.00              ความพึงพอใจรอยละ ทราบถึงปญหาความตองการ ทุกสวนราชการ

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนา อบต. ทําแผนพัฒนา อบต. เปน และระดับตําบล 80 ของประชาชน ของประชาชนอยางแทจริง

เปนอยางถูกตองตามระเบียบ ทั้ง 8 หมูบาน ที่เขารวมประชาคม ในการนําไปพัฒนาทองถิ่น

กฎหมายในการจัดทําแผน

6 สนับสนุนการจัดทํา เพ่ือใหการดําเนินการจัด จัดทําโครงการจัดทําแผน 30,000.00              30,000.00              30,000.00              ความพึงพอใจรอยละ ทราบถึงปญหาความตองการ ทุกสวนราชการ

แผนชุมชน/หมูบาน การสนับสนุนในการทํา ชุมชน/หมูบาน 80 ของประชาชน ของประชาชนชุมชนสามารถ

แผนพัฒนาชุมชน จัดฝกอบรม จัดเก็บขอมูล ที่เขารวมประชาคม วางแผนในการพัฒนาตนเองได

7 จัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรอง เพ่ือใหประชาชนไดมี จัดตั้งศูนยรับเร่ืองราวรอง 10,000.00              10,000.00              10,000.00              จํานวนคร้ังตอป มีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข ทุกสวนราชการ

ทุกข มีสวนรวมในการตรวจสอบ ทุกข ของการรับเร่ือง รองเรียนไวบริการประชาชน

การบริหารงานของ อบต. ราวรองทุกข

8 โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบ เพ่ิมศักยภาพในการบริการ จัดอบรม /ออกบริการ 50,000.00              50,000.00              50,000.00              จํานวนคร้ังตอป ประชาชนไดรับความสะดวก ทุกสวนราชการ

ประชาชน ใหความสะดวกแกประชาชน ประชาชนนอกสถานที่ ในการจัดกิจกรรม ในการใหบริการตางๆ ของ

ที่มาติดตอราชการ สวนรวม อบต.ดงเย็น

9 จัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ จัดทําแผนที่ภาษีเพ่ือใชเปน 300,000.00             300,000.00             300,000.00             จํานวนคร้ังตอป เพ่ิมความรู ความเขาใจ สวนการคลัง

จัดเก็บภาษีของทองถิ่น ฐานขอมูล ในการจัดกิจกรรม และนําความรูที่ไดมาพัฒนา

มีฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษี
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดตั้งลูกเสือขาวบาน เพ่ือเปนการสรางเครือขาย จัดทํากิจกรรมฝกอบรม 220,000.00             รอยละ 80 ประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติฯ สรางความ สรางความเข็มแข็ง ลูกเสือขาวบาน จํานวน 1 รุน ความพึงพอใจของ สรางความเขมแข็งสามัคคี สวนการศึกษา

ปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีของคนในชุมชน ผูเขารวมโครงการ ในชุมชน

11 ใหความรูแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล จัดอบรม หรือ ทําเอกสาร 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จํานวนคร้ังตอป ประชาชนมีความรู ในดาน สํานักปลัด

ดานขอมูลขาวสารตาม ขาวสารของทางราชการ เผยแพร หรือ ประชา ในการจัดกิจกรรม การรับขอมูลขาวสาร

พรบ.ขอมูลขาวสาร อยางถูกตอง และรวดเร็ว สัมพันธ แกประชาชน ของทางราชการ และ

พ.ศ.2540 และบุคลากรขององคกร ขอมูลขาวสารตางๆ
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนางานดานพัฒนาบุคลากร ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการอบรม/สัมมนา เพ่ือใหบุคลากรทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น ทั้งฝาย 400,000.00             400,000.00            400,000.00           จํานวนคร้ังตอป บุคลากรทองถิ่นไดมีความรู ทุกสวนราชการ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ทั้งฝายการเมือง  และ การเมือง และฝายประจํา ที่บุคลากรเขารับการ สามารถนํามาปฏิบัติ เพ่ือ

สวนตําบล พนักงานจาง ฝายประจํา ไดเพ่ิมพูนทักษะ อบรมสัมนา พัฒนาองคกรตอไป

ทั้งดานวิชาการ และปฏิบัติ

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรทางการ บุคลการทางการศึกษา 24,000.00              24,000.00             24,000.00            จํานวนคร้ังตอป บุคลากรทองถิ่นไดมีความรู สํานักปลัด

ทางการศึกษา /ผูดูแลเด็ก ศึกษา /ผูดูแลเด็ก หรือผูดูแลเด็ก ไดรับการ ที่บุคลากรเขารับการ สามารถนํามาปฏิบัติ เพ่ือ งานการศึกษา

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เขาฝกอบรมฯ อบรมสัมนา พัฒนาองคกรตอไป

ในการปฏิบัติหนาที่

3 ศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ อบรม และศึกษาดูงาน 400,000.00             400,000.00            400,000.00           รอยละ 80 เพ่ิมความรู ความเขาใจ ทุกสวนราชการ

ในการปฎิบัติงาน ประจําป ทํางานของบุคลากรใน นอกสถานที่ ความพึงพอใจ และนําความรูที่ไดมาพัฒนา

องคกร ของผูเขารวมโครงการ การทํางานของบุคลากรใน

องคกร

4 ฝกอบรมสรางคุณธรรม เพ่ือเปนการฝกอบรม จัดฝกอบรมตามโครงการฯ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ 80 เพ่ิมความรู ความเขาใจ สวนการศึกษา

จริยธรรมแกคณะผูบริหาร ผูปฏิบัติงานไดมีจิตสํานึก อบต.ดงเย็น ความพึงพอใจ และนําความรูที่ไดมาพัฒนา

สมาชิกฯ พนักงานสวนตําบลฯ ในการปฏิบัติหนาที่ ของผูเขารวมโครงการ การทํางานของบุคลากรในองคกร
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีสถานที่เพียงพอ ทําการกอสรางอาคาร 750,000.00             ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

อเนกประสงค (กองชาง) ในการทํางาน มีสถานที่ อเนกประสงค (กองชาง) รอยละ 80 ในการมาติดตอราชการ สวนการคลัง

บริการประชาชน จํานวน 1 หลัง ของประชาชนที่มาใช สวนโยธา

บริการ

2 โครงการกอสรางหองน้ํา เพ่ือใหมีหองน้ําที่เพียงพอ ทําการกอสรางหองน้ํา 350,000.00            กอสรางหองน้ํา ประชาชนมีหองดน้ําเพียงพอ สวนโยธา

ประชาชน /ผูพิการ/ผูมาติดตอ ตอการใหบริการ ตอการใชบริการ

ราชการ ประชาชนผูมาติดตอราชการ

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือปองกันและแกไขปญหา กอสรางรางระบายน้ํา 250,000.00             250,000.00            250,000.00           ระยะทางในการดําเนิน ประชาชนไดรับความสะดวก สวนโยธา

คอนกรีต อบต.ดงเย็น น้ําทวมขัง คสล. ภายใน บริเวณที่ทําการ การกอสราง ในการติดตอราชการ

สํานักงาน อบต.ดงเย็น รองระบายน้ํา

4 โครงการกอสรางหอประชุมขนาด เพ่ือใหมีสถานที่สําหรับ ทําการกอสรางหอประชุม 3,000,000.00 3,000,000.00 กอสรางหอประชุม ประชาชนมีสถานที่ประชุม สวนโยธา

ใหญ จัดการประชุมจัดกิจกรรม จํานวน 1 หลัง ขนาดใหญ จัดกิจกรรมรวมกัน

เพ่ือรองรับคนไดจํานวนมาก ตามแบบแปลนของ จํานวน 1 หลัง และสามารถรองรับคนจํานวน

อบต.ดงเย็น มากได

5 ปรับปรุง อาคารสํานัก เพ่ือปรับปรุง ขยาย ตอเติม ปรับปรุง ขยาย ตอเติม 350,000.00             350,000.00            350,000.00           จํานวนคร้ังตอป มีอาคารสํานักงานที่เปน สวนโยธา

องคการบริหารสวนตําบล อาคารสํานักงาน อบต. อาคารสํานักงาน ในการเบิกจาย ระเบียบรอย พรอมทั้ง

ดงเย็น ดงเย็น เพ่ือรองรับและ อบต.ดงเย็น หรือการทําการปรับปรุง เคร่ืองอํานวยความสะดวก

ปริมาณงานและบุคลากรท่ีเพิ่มขึ้น ตอเติม ขยาย ในการรองรับการใหบริการ

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพ่ือใหประชาชนเกิดความสะดวก ทําการกอสรางถนน คสล. 700,000.00             700,000.00            จํานวนระยะทางถนน ประชาชนไดรับความสะดวก สวนโยธา

รอบอาคารสํานักงาน ในการมาติดตอราชการ รอบอาคารสํานักงาน ในพ้ืนที่ที่ไดรับการ ในการสัญจรไปมา 

กอสราง
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ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 กอสรางร้ัวสํานักงาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย กอสรางร้ัวรอบ อบต.ดงดงเย็น 500,000.00           จํานวนระยะทางใน สํานักงานราชการมีร้ัว สวนยโยธา

อบต.ดงเย็น แกทรัพยสินของทาง การกอสรางร้ัว รอบขอบชิดมีขอบแขตที่จัดเจน

ราชการ เพ่ิมความปลอดภัยแกทรัพยสิน

ของทางราชการ

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่ เพ่ือใหเกิดความสวยงามและ ทําการปรับปรุงภูมิทัศนที่ 80,000.00              80,000.00             80,000.00            ความพึงพอใจรอยละ 80 ที่ทําการ อบต.ดงเย็น เกิดความ สวนโยธา

ทําการ อบต อบต.ดงเย็น เปนที่นาชื่นชม ทําการ อบต.ดงเย็น ของประชาชน สวยงามและเปนที่นาชื่นชม

ผูมาใชบริการ

9 โครงการกอสรางสถานีน้ํามัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ ทําการกอสรางสถานีเบิกจาย 600,000.00             กอสรางสถานีน้ํามันยอย เกิดความสะดวกในการเบิกจาย สวนโยธา

ประจํา อบต.ดงเย็น เบิกจายน้ํามัน  สามารถความคุม น้ํามัน (ยอย) ประจํา อบต.ดงเย็น และควบคุมการใชจายน้ํามัน สวนการคลัง

การเบิกจายน้ํามัน ในการใช จํานวน 1 จุด

รถยนตสวนกลาง  รถดังเพลิง

10 โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีต เพ่ือปองกันการเกิดเหตุ กอสรางร้ัวรอบบริเวณ 200,000.00             200,000.00            ความพึงพอใจ ปองกันแหตุที่อาจเกิดขึ้น สวนโยธา

รอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด ที่ไมอาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอยละ 80 สรางความปลอดภัยใหแกเด็ก

รัตนโกสินทร สรางความปลอดภัยใหแกเด็ก วัดรัตนโกสินทร ผูปกครองนักเรียน

11 โครงการกอสราง/ซอมแซม สงเสริมใหเด็กมีสถานที่เรียน ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 500,000.00             500,000.00            300,000.00           ความพึงพอใจรอยละ มีอาคารสถานที่เรียน สวนโยธา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนที่ ที่ไดมาตรฐาน ในเขตตําบลดงเย็น 80 ของผูปกครอง ที่ไดมาตรฐาน สวนการศึกษา

นักเรียน
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งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 5  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซ้ือรถยนตสวนกลาง มีรถยนตสวนราชการไวใช จัดซ้ือรถยนตสวนราชการ 900,000.00             จัดซ้ือรถยนต การบริหารจัดการ การเดินทางไป สํานักปลัด

ในสํานักงาน จํานวน 1 คัน ติดตอราชการสะดวกรวดเร็ว 

2 จัดซ่ือครุภัณฑ เพ่ือใชงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซ้ือครุภัณฑตามความ 500,000.00 500,000.00 500,000.00 จํานวนและขนาด การทํางานงานมีความคลองตัว ทุกสวนราชการ

ของ อบต.ดงเย็น เชน โตะทํางาน บริการประชาชน จําเปนในการใชงาน ของครุภัณฑ เกิดประสิทธิภาพ

เกาอ้ี ตูเก็บเอกสาร คอมพิวเตอร

พร้ินเตอร ฯลฯ
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งบประมาณและที่ผานมา



 ผ. 02

ตามกรอบการประสานที่ 3 โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค/การเกษตร

หนวยงานที่

ป 2558 ป 2559  ป 2560 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซอมสรางบํารุงรักษาถนนลาดยาง 12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 36,600,000.00 สวนโยธา

สายดงสวรรค - บานดงเย็น

2 โครงการซอมแซมถนนลาดยางสายปาเปา - ดงแสนสุข 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 36,000,000.00 สวนโยธา

3 โครงการซอมสรางถนนลาดยางสายบานดงแสนสุข 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 18,000,000.00 สวนโยธา

ถึงบานกมลศิลป ตําบลบานมวง

4 กอสรางถนนลาดยาง สายปาเปา - หนองสวาง ต.บานมวง 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 สวนโยธา

5 กอสรางถนนลาดยาง สายโนนชัยศิลป -  บานหนองสวาง 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 28,800,000.00 สวนโยธา

6 โครงการขุดลอกหนองจอก - หนองขุน หมูที่ 2 หมูที่ 8 10,000,000.00 1,000,000.00 10,000,000.00 21,000,000.00 สวนโยธา

5 โครงการพัฒนาแหลงน้ําหวยตูมตอนลาง หมูที่ 7 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 สวนโยธา

6 โครงการขุดลอกสระใหญ (ขางวัดสาระไพรวัลย) 800,000.00 800,000.00 1,600,000.00 สวนโยธา

65,600,000.00 56,600,000.00 64,800,000.00 187,000,000.00 รวม
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งบประมาณ

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

ตามกรอบการประสานที่ 1 โครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนถนนที่เกิดจากรบูรณาการการจัดทําแผน

ชื่อโครงการ/กิจกรรมลําดับที่

                                 พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผนพัษนาสามปของทั้งสอง 2 องคกร)



แบบ ผ.03
ลําดับ

ที่ จํานวน งปม. จํานวน งปม. จํานวน งปม. จํานวน งปม.

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

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน

1.1  กอสราง/ปรับปรุง /บํารุงรักษาถนน /ทอระบายน้ํา รางระบายน้ําและสะพาน 24        61,420,000         14        60,120,000         11        55,120,000         49        176,660,000             

1.2  แนวทางการกอสรางปรับปรุงบํารุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร 6         46,800,000         8         47,500,000         5         46,000,000         19        140,300,000             

1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟา ซอมแซมถนน ปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ 18        9,800,000           18        9,800,000           18        9,100,000           54        28,700,000              

รวม 48        118,020,000       40        117,420,000       34        110,220,000       122      345,660,000             

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพตางๆ 3         850,000             5         1,370,000           6         2,770,000           4,990,000                

     ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได - ลดรายจาย

2.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 7         410,000             7         630,000             5         460,000             1,500,000                

2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน 3         500,000             7         2,200,000           2         650,000             3,350,000                

รวม 13        1,760,000          19        4,200,000          13        3,880,000          -       9,840,000                

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี สาธารณสุขฯ

3.1  แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา 13        5,954,400           14        5,984,400           13        5,954,400           17,893,200              

3.2  แนวทางการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 14        760,000             15        1,060,000           14        760,000             2,580,000                

3.3  แนวทางการสงเสริมเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 5         1,870,000           6         2,120,000           5         1,870,000           5,860,000                

3.4  แนวทางการสงเสริมดานสาธารสุขใหประชาชมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข 6         770,000             7         1,050,000           6         770,000             2,590,000                

3.5  แนวทางการสงเสริมดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 6         700,000             13        220,000             10        190,000             1,110,000                

3.6  แนวทางการสงเสริมอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7         3,000,000           10        3,800,000           6         1,400,000           8,200,000                

3.7  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ย; 1         500,000             1         500,000             1         500,000             1,500,000                

รวม 52        13,554,400        66        14,734,400        55        11,444,400        -       39,733,200              
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2559 ป  2560 ป  2561 รวม  3  ป



แบบ ผ.03
ลําดับ

ที่ จํานวน งปม. จํานวน งปม. จํานวน งปม. จํานวน งปม.

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

4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคมและความยากจน 3         160,000             2         400,000             2         400,000             7         960,000                   

4.2 แนวทางการสงเสริมสวัสดิการสังคม 8         3,915,200           8         3,915,200           8         3,915,200           24        11,745,600              

4.3  แนวทางการสงเสริมและพัฒนา กลุม องคกร ในชุมชน 3         120,000             3         120,000             3         120,000             9         360,000                   

4.4 แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 6         325,000             6         325,000             6         325,000             18        975,000                   

4.5 แนวทางการสงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 4         380,000             4         380,000             4         380,000             12        1,140,000                

4.6 แนวทางการสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7         1,325,000           7         1,325,000           7         1,325,000           21        3,975,000                

รวม 31        6,225,200          30        6,465,200          30        6,465,200          91        19,155,600              

5 ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองและดานการบริหาร

5.1 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการของประชาชนในทองถิ่น 11        900,000             10        680,000             10        680,000             31        2,260,000                

      ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและทองถิ่น ฯลฯ

5.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 4         874,000             4         874,000             4         874,000             12        2,622,000                

5.3 แนวทางการสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ 9         6,430,000           8         5,430,000           5         1,480,000           22        13,340,000              

5.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. 3         1,400,000           1         500,000             1         500,000             5         2,400,000                

รวม 27        9,604,000          23        7,484,000          20        3,534,000          70        20,622,000              

รวมทั้งส้ิน 171 149,163,600 178 150,303,600 152 135,543,600 283 435,010,800 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 - 2561)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2559 ป  2560 ป  2561 รวม  3  ป



 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 -2561) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หนา 64 
 

สวนท่ี  4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมนผลสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนผลแผนพัฒนา เมื่อดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยาง
นอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  
 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผล
ความสอดคลอง และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการติดตามโครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวาเปนตามเปาหมาย
การพัฒนาที่สอดคลองกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดหรือไม 
และโครงการพัฒนาน้ันประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 
  ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   ขั้นตอนท่ี  1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพื่อกําหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 
    1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจกําหนดแนวทาบงในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 
        1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด 
     2) ความเพียงพอของทรัพยาการเพื่อการดําเนินการกิจกรรมของหนวยงาน 
     3) ความกาวหนา กิจกรรมที่กําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 
     4) ประสิทธิภาพ  เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
     5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ 
     6) ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการทํากิจกรรมที่
มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม 
     7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด 
    1.2 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม
แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทาง ดังน้ี 
     1) การประเมินผลกระบวนการ  หรือ การประเมินประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนา 
     2) การประเมินผลโครงการ หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
     3) การประเมินผลกระทบ 
   ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
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ติดตามและประเมนิผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
   ขั้นตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและ
ประเมินแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลไดต้ังแตกอนเริมโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 
   ขั้นตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินผลโครงการการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอ
ผูบริหาร เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรการพัฒนาทองถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่ว
กันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
   ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจใหความเห็นหรือ
ขอเสนอแนะในรายงานติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และโครงการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได     
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4.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องเมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและการนําเสนอ 
-โดยความถ่ีที่ใชวัด  :  หลังจากที่ อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณและประกาศใชอยางเปนทางการ 
-เกณฑการพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไมมี การดําเนินการน้ัน 
 

 
 
 

คําช้ีแจง : แบบที่  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะทําการประเมินและรายงาน
ทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มี                           

การดําเนินงาน 
ไมมี                   

การดําเนินงาน 
สวนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 

     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที่  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 

     การพัฒนาทองถิ่น 
  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 

      ศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับ 

      ยุทธศาสตรจังหวัด 
  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

แบบ 1 แบบกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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1.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1   การพัฒนาดาน...............................                                                                                                                             

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ สํารวจความคิดเห็น.........คน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมใหประชาชนทราบ  
5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
เกณฑการพิจารณา : หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ไมประสบความสําเร็จ หากคาคะแนนความพึงพอใจเทากับ 5 แสดงวาผลการ
ดําเนินงานในยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากคาคะแนนเทากับ 10 หรือใกลเคียง แสดงวา
ผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของ อปท. ในยุทธศาสตรน้ันๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด 
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ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
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แผนที่ตําบลดงเย็น 
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ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 
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แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10  

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 25  

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย   

    3.1 วิสัยทัศน (5)  

    3.2 พันธกิจ (5)  

    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร (10)  

    3.4 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)  

    3.5 ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (15)  

    3.6 กลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตร (12)  

    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตละประเด็นยุทธศาสตร (13)  

รวม 100  
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ประเด็นการพิจารณา 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1.ขอมูลสภาพทั่วไป
ขององคการปกครอง
สวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
          - ขอมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสราง พื้นฐาน 
สถานที่ทองเที่ยว เปนตน และขอมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 

          - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะคลายกัน 

          - การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ
การใชขอมูล จปฐ. 
          - มีขอมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา (เพื่อดูการดําเนินงาน ใน
แตละปที่ผานมาวามีการดําเนินการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนามากนอยเพียงใด) 
 

 

10 

(3) 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
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2.การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห ขอมูลที่สําคัญ ดานเศรษฐกิจสังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีการวิเคราะห เปรียบเทียบ
ขอมูลที่สําคัญ เพื่อช้ีใหเห็นศักยภาพ ปญหา  และความตองการ 

        การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ หรือ จปฐ. 
        - ภาพรวมรายไดครัวเรือน การสรางอาชีพ  
        - มีการวิเคราะห หรือเปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของจังหวัด  และ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

      การวิเคราะหขอมูลสังคม 

        - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานสังคม เชน กําลังแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เปนตน 

        - มีการวิเคราะห หรือ เปรียบเทียบขอมูลที่สําคัญของ อปท. และ
แสดงใหเห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปญหา 

      การวิเคราะหขอมูลทรัพยากร และส่ิงแวดลอม 

        - ครอบคลุมการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

        - มีการนําเสนอใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของ 
อปท. 
SWOT ตองสอดคลองกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
       - การวิเคราะหสอดคลองกับการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

  - มีการจําแนกผลการวิเคราะหปจจัยภายในภายนอกอยางถูกตอง 

สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
        - มีการประมวลปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่โดย
ชี้ใหเห็นขนาดและความรุนแรงของปญหาและความตองการ 

        - มีการระบุปญหาหรือความตองการในเชิงพื้นที่หรือกลุมเปาหมายที่
ชัดเจน 

        - การใชแผนชุมชน/แผนหมูบานเปนสวนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา 
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3.ยุทธศาสตร 
3.1 วิสัยทัศน 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
         - จุดเนนและส่ิงที่ตองการเปนสอดคลองกับขอมูลที่นําเสนอ 

         - มีความเปนไปไดตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

65 

5 
 

(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ          - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเปน เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน 
         - มีความเปนไปไดในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

มีความชัดเจน สอดคลองกับวิสัยทัศนและเง่ือนไขเฉพาะของพื้นที ่
         - ยุทธศาสตรแสดงถึงทิศทางการพัฒนา 

         - ยุทธศาสตรเชื่อมโยงสอดคลองกันและตอบสนองปญหาศักยภาพ
ของ อปท. 
         - มีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
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3.4 เปาประสงค สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร 
         - มีความสอดคลองและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
         - มีความชัดเจนเปนรูปธรรมแสดงใหเห็นวามีความตองการที่จะ
บรรลุอะไรในชวง 4 ป 

5 

(3) 
 

(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและคา
เปาหมายของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

   ตัวช้ีวัด 

          - มีความชัดเจนสอดคลองกับเปาประสงค และสะทอนผลลัพธตาม
เปาประสงค 
          - สามารถวัดไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

คาเปาหมาย 

     - แสดงถึงความกาวหนาในแตละป 
     - มึความเปนไปไดอยูในขีดความสามารถที่ทําไดทั้งดานปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 

15 
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3.6 กลยุทธของแตละ
ประเด็นยุทธศาสตร 

มีการกําหนดกลยุทธของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปาประสงคของแตละประเด็นยุทะศาสตร 
และสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที ่
     - กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคลองกันและมีบูรณา
การกันในแตละยุทธศาสตรและนําไปสูการบรรลุเปาประสงคและ
ยุทธศาสตร 
     -  มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนําไปสูการ
กําหนดแผนงานโครงการ 
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หมายเหตุ :   1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณผูเก่ียวของ 

      2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑไปเปนกรอบใน
การจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประจําปได 
 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบดวย 

 โครงการ/กิจกรรม 

     - มีการวิเคราะหความคุมคาและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมของ
โครงการ กอนบรรจุไวในแผน 

     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 

     - การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 

โครงการสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและนําไปสู
ผลสําเร็จของเปาประสงค 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคลองและตอบสนองกลยุทธอยางชัดเจนและ
นําไปสูผลสําเร็จของเปาประสงค 
     - มีโครงการ ครบถวนทั้ง 3 ป (ในภาพรวมของแผน) 
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