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องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   
อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

           องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

 

คํานํา 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเปนการกําหนดทิศทางและ
เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ินของแตละทองถ่ิน โดยไดจัดทําใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของ
ประชาชนและศักยภาพของทองถ่ินและสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอและยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  

  เพื่อใหการดําเนินการใหเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนา จึงตองจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนการ
แปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติและเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป  
กลาวคือองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  พรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะผูบริหารหวังที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น จึงหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒)  
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ฉบับน้ีจะเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลดงเย็น ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 

       องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   
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สารบัญ 

เรื่อง                  หนา 
 

สวนท่ี  ๑  บทนํา                        ๑ – ๑๐ 
 

สวนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา              ๑๑ – ๒๒ 
 

สวนท่ี  ๓  การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ              

      ๓.๑  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา                   ๒๓ – ๓๕ 
      ๓.๒  บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา          
  - บัญชีโครงการพัฒนา  ( ผ ๐๑)          ๓๖                                      
   ยุทธศาสตรที่  ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน                 ๓๗ 
  ยุทธศาสตรที่  ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน  ๔๘ 
    ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
  ยุทธศาสตรที่  ๓ ดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ๕๖ 
    สาธารณะสุข และสิ่งแวดลอม                                    
   ยุทธศาสตรที่  ๔ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม              ๖๘  
          ยุทธศาสตรที่  ๕ ดานการพัฒนาการเมอืงและการบริหาร     ๗๖ 

- บัญชีประสานโครงการพัฒนา  ( ผ ๐๒ )       
        บัญชีประสานโครงการพัฒนา อบต.ดงเย็น       ๘๓ 

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  ( ผ ๐๓)       ๘๔ 
 

สวนท่ี  ๔  แนวทางการติดตามประเมินผล                 ๑๐๐ 
 
 
 

ภาคผนวก  ก  รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
     ข  การประเมินคุณภาพของแผน 
     ค  ประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
      



               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 
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สวนที ่๑ 
บทนํา 

 
 

แผนพัฒนาสามป  หมายความวา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําข้ึน
สําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความรวมตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป   

 

แผนพัฒนาสามป เปนแผนระยะสั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองสามปที่
กําหนดเปนโครงการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจ หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดผานกระบวนการประชุม
ประชาคมทองถ่ินในระดับตางๆ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย ๔  สวน  ดังน้ี 

 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแผนที่

สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนที่กําหนดรายละเอียดแผนงานเปนแผนที่ตองกําหนดโครงการพัฒนา
ที่จัดทาข้ึนสาหรับปงบประมาณ แตละปเปนแผนที่มีความตอเน่ืองเปนแผนที่มีความกาวหนาเปนแผนที่ครอบคลุม
ระยะเวลาสามปเปนแผนที่ตองมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจาทุกป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ ซึ่งกําหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา   

 

ดังน้ัน ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมใหคํานึงถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ สถานะทางการคลังและ
ความจําเปนเรงดวนที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชน ทั้งน้ี เพื่อใหแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปที่ใกลเคียงความเปนจริง โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในปแรกของแผนพัฒนาสามป  
อาจแยกประเภทของโครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปออกเปนอยางนอย  ๓  ประเภท  

 

(๑)  โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  
(๒)  โครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ 
(๓)  โครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

 

 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับแจงกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัดและหรือขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกรณีไดรับแจงวาใหใช
ฉบับเดิม  ใหนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยยึดหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เปน
แนวทางปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  เช่ือมโยงทุกมิติทั้งตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดลอมและการเมือง  อยาง “มีเหตุผล”  ใชหลัก  “ความพอประมาณ”  โดยมีการเตรียม  “ระบบภูมิคุมกัน”  
และนําทุนที่มีศักยภาพในทองถ่ินมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน  
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-2- 
 
 แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ องคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น ไดใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อใหกระบวนการ
จัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวางๆ ดังตอไปน้ี 
(๑)  เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
(๒)  เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
(๓)  เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
(๔)  เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจายประจําป 

 

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 (๑)  เพื่อนําแผนงาน โครงการพัฒนา  ที่สนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
และดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว   

(๒)  เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณและนําโครงการพัฒนาในปแรกเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ รายจายเพิ่มเติม การจายขาดเงินสะสม เครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป 

(๓)  เพื่อเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ไดพิจารณาอยางรอบคอบในการ
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 
 

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
(๑)   คณะกรรมการพัฒนาทอง ถ่ินรวมกับประชาคมทอง ถ่ิน กํ าหนดประเด็นหลักการพัฒนา                 

ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมทั้งสอดคลองกับ
ปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

(๒)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนาปญหา          
ความตองการและขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
(๔)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามป ใหสภาทองถ่ิน พิจารณาใหความเห็นชอบ 
(๕)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตางๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
เปนอุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากร
การบริหารขององคการบริหารสวนตําบลอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด   
 
 

๑.๕ สภาพทั่วไป... 
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๑.๕ สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

๑. สภาพท่ัวไป 
   ๑.๑  ประวัติความเปนมา 

ป  พ.ศ. ๒๔๔๘ ขุนขจร เจนไพร ไดนําญาติพี่นองอพยพมาจากจังหวัดนครนายกมาต้ังถ่ินฐานอยูริม
หวยสงคราม ซึ่งเปนที่ต้ังของตําบลดงเย็น หมูที่ ๑ ในปจจุบัน เน่ืองจากเปนที่ทําเลที่ดีราษฎรจากจังหวัดตางๆ และ
อําเภอใกลเคียงไดอพยพมาอีกเปนจํานวนมาก 

ในป พ.ศ. ๒๔๖๓ ตําบลดงเย็น ไดยกฐานะเปนตําบลโดยข้ึนตรงตออําเภอหนองหาน มีขุนดงเย็น ยุติ
การ  เปนกํานันคนแรก ตอมาทางราชการไดแบงแยกอําเภอ อีกจึงเปนอําเภอบานดุง และตําบลดงเย็นไดข้ึนตรงตอ
อําเภอบานดุง นับแตน้ันมา  ป  ๒๕๓๘ ตําบลดงเย็น ไดรับการยกฐานะข้ึนเปนสภาตําบลมีนายอภัย  คลังมารินทร  
กํานันตําบลดงเย็นเปนประธานสภาตําบล 

ตอมาสภาตําบลดงเย็นไดรับการยกฐานะข้ึนเปนองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น เมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๔๐   

คําวา  “ดงเย็น”  มีที่มากลาวคือ ที่ต้ังหมูบานแหงน้ีในอดีตเปนปาไมดงดิบเขียวชอุมมีสัตวปานานา
ชนิดและมีแมนํ้าสงครามไหลผานใหความชุมช้ืนกับพืชพันธุธัญญาหารที่ราษฎรเพาะปลูก  ดังน้ัน  “ดง”  จึงมาจากผืน
ดินที่เปนปาดงดิบ  “เย็น”  จึงมาจากความชุมช้ืนของลํานํ้าสงคราม 

 
   ๑.๒ ท่ีต้ัง   

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของอําเภอบานดุง และจังหวัดอุดรธานี       
หางจากตัวอําเภอประมาณ ๒๔ กิโลเมตร  หางจากตัวจังหวัดอุดรธานีประมาณ ๘๘ กิโลเมตร ประกอบดวย ๘ 
หมูบาน  มีประชากรทั้งสิ้น ๖,๗๙๔ คน แยกเปนชาย  ๓,๓๘๖  คน หญิง ๓,๔๐๘ คน มีจํานวนครัวเรือน  ๑,๗๒๑ 
ครัวเรือน  มีเน้ือที่  ๔๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๘,๐๗๓ ไร  โดยมีอาณาเขตดังน้ี 

 
ทิศเหนือ  จรดกับ อบต. บานมวง  อ.บานดุง  จ.อุดรธานี 
ทิศตะวันออก จรดกับ  อบต. โคกสี     อ.สวางแดนดิน  จ.สกลนคร 
ทิศตะวันตก จรดกับ  อบต. ออมกอ   อ.บานดุง  จ.อุดรธานี 
 ทิศใต  จรดกับ  อบต. โพนสูง   อ.สวางแดนดิน  จ.สกลนคร
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๑.๓  แผนท่ีแนวเขตตําบลดงเย็น 
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จํานวนหมูบาน / จํานวนประชากร 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บานดงเย็น ๕๔๒ ๕๙๕ ๑,๑๓๗ ๒๙๓ 
๒ บานปาเปา ๔๐๖ ๓๘๗ ๗๙๓ ๑๙๑ 
๓ บานดงแสนสุข ๗๒๘ ๗๒๑ ๑,๔๔๙ ๓๓๔ 
๔ บานดงสงา ๔๕๘ ๔๕๗ ๙๑๕ ๒๒๕ 
๕ บานดงสวรรค ๓๕๘ ๓๙๑ ๗๔๙ ๒๔๙ 
๖ บานปาเปานอย ๑๑๙ ๑๓๔ ๒๕๓ ๕๖ 
๗ บานโนนชัยศิลป ๔๑๙ ๔๒๓ ๙๑๔ ๒๒๗ 
๘ บานปาเปาทอง ๒๘๔ ๓๐๐ ๕๘๔ ๑๔๖ 

รวม ๓,๓๘๖ ๓,๔๐๘ ๖,๗๙๔ ๑,๗๒๑ 
*** ขอมูล ประชากร ณ วันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙  สํานักทะเบียนอําเภอบานดุง 

 
๑.๔    สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทําไร รับจางทั่วไป และคาขาย นอกจากน้ียังมีการ 
ลักษณะของชุมชนในทองถ่ินรักสงบ  เรียบงายยึดติดกับหลักแหลง ไมชอบการเปลี่ยนแปลง 

๒. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒.๑ การคมนาคมขนสง 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นต้ังอยูบนพื้นที่ที่เปนเสนทางถนนสายมีชัย – สวางแดนดิน ซึ่งเปน
เสนทางเช่ือมอําเภอและจังหวัดใกลเคียง เชน หนองคายและสกลนคร และยังมีเสนทางที่จะเที่ยวชมเทศกาลบั้งไฟ
พญานาคและบานคําชะโนด อันมีช่ือเสียง 

ถนนลูกรัง       ๔๔  สาย    จํานวน  ๔๘.๓๔๖ กิโลเมตร 
ถนนลาดยาง      ๙  สาย    จํานวน  ๒๒.๙๐๐  กิโลเมตร 
ถนนคอนกรีต    ๑๖  สาย     จํานวน    ๖.๔๑๔  กิโลเมตร 

๒.๒ แหลงนํ้า 
บอนํ้าต้ืน/สระนํ้า      ๓ แหง 

 บอบาดาล/บอโยก    ๑๗ แหง 
 ฝาย/ทํานบ/พนังก้ันนํ้า     ๕ แหง 
 ประปาหมูบานอ่ืน  ๆ      ๓ แหง 
 ลํานํ้า ลําหวย      ๑๑    สาย 
 แหลงนํ้าธรรมชาติหวย/หนอง/บึง    ๓๑ แหง 
๒.๓ การไฟฟา 
  ภายในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ      
บานดุง ทุก ครัวเรือน นอกจากน้ีตามถนนและซอยตาง ๆ ภายในตําบลดงเย็น ไดจัดใหมีไฟฟาสาธารณะเพื่อประชาชน         
ที่สัญจรไปมา  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 
 
 

๒.๔ ลักษณะการใชที่ดิน... 
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 ๒.๔   ลักษณะการใชท่ีดิน 
                   ประชาชนสวนใหญใชที่ดิน ของตนเองทําประโยชน  เชน ปลูกบานเพื่ออยูอาศัย  ใชประกอบอาชีพ      
เชน  ทํานา  ทําสวน ทําไร และคาขาย    

๓.  ดานเศรษฐกิจ 
 ๓.๑   โครงสรางทางเศรษฐกิจ 
   ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ประชาชนประกอบอาชีพ  ดังน้ี 
  ๑.  ดานเกษตรกรรม  เชน  ทํานา  ทําไร  ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่สําคัญ  คือ    
                          ขาว  ออย  ยางพารา มันสําปะหลัง เปนตน 
  ๒.  ดานพานิชยกรรม  ประชาชนสวนมากจะมีอาชีพคาขายสินคาอุปโภค  บริโภค  เปนหลัก 
  ๓. ดานสาธารณูปโภค  มีบริการครบทุกดาน  ทั้งการใชไฟฟา  การประปา  การสื่อสาร  และ 
                         โทรคมนาคม 
  ๕.  ดานอุปโภค  ภายในเขตตําบลดงเย็นม ี ตลาดสด  ๒  แหง   

๖.  ดานการทองเที่ยว  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  มีวัดประสิทธิธรรม และสถานที่ 
    ศักด์ิสิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือ ไดแก หลวงปูพรหม 

๓.๒  หนวยธุรกิจ ในเขต อบต. 
-  ปมนํ้ามันและกาซ    ๖ แหง 
-  โรงส ี    ๑๒ แหง 
-  รานคาเบ็ดเตล็ด                    ๕๐     แหง 
-  ตลาดสด              ๑  แหง 
-  รานคาสหกรณ     ๕  แหง 
-  กลุมสหกรณ     ๗ แหง 

 

๔.   ดานสังคม 
 ๔.๑  การศาสนา 
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  ๙๙ เปอรเซ็นต           
ศาสนาอื่น ๆ  ประมาณ ๑ เปอรเซ็นต  มีวัด/สํานักสงฆ  จํานวน  ๑๒  แหง 
 
 ๔.๒  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
  ประเพณีและศาสนกิจที่สําคัญ  ไดแก 

๑. ประเพณีตักบาตรในวันข้ึนปใหม 

๒. ประเพณี บุญเดือนสาม บุญเดือนสี ่

๓. ประเพณีสงกรานต 

๔. ประเพณีแหเทียนพรรษา 

๕. ประเพณีการทําบุญวันสําคัญทางศาสนา  เชน  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา   

วันออกพรรษา    

๖. ประเพณีการทําบุญวันสําคัญทางรัฐพิธี และราชพิธี  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๗. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ  เปนตน 

๘. ประเพณีลอยกระทง 
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๔.๓   การศึกษา 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น มีโรงเรียนดังน้ี 
๑. โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส  ๔    แหง 
 ๑.๑ โรงเรียนบานดงแสนสุข 
 ๑.๒ โรงเรียนบานโนนชัยศิลป 
 ๑.๓ โรงเรียนบานปาเปา   
 ๑.๔ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 
๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร  ๑    แหง 
๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๔  ศูนย 
 ๓.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดผดุงธรรม บานดงเย็น 
 ๓.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิศรี ข. บานปาเปา 
 ๓.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร   บานโนนชัยศิลป 
 ๓.๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ บานดงแสนสุข 

๔.๔  การสาธารณสุข 
     -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  จํานวน ๑ แหง 

-  อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า  รอยละ  ๑๐๐ 

 ๔.๕  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   มีสถานีตํารวจภูธร   จํานวน  ๑  แหง    
มีปอมยามประจําหมูบาน  จํานวน  ๘  แหง 

 ๔.๖   การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑) รถยนตบรรทุกนํ้า  ขนาดความจุ  ๕,๐๐๐  ลิตร จํานวน  ๑  คัน  ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ในกรณีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน  จะมีเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น อปพร. ใหความชวยเหลือ 
  ๒)   รถกูชีพกูภัย จํานวน ๑ คัน ทะเบียน ๘๖ - ๑๑๔๓ ซื้อเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕.  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๕.๑  สภาพภูมิอากาศและลักษณะอากาศ 

๑)  ลักษณะภูมิประเทศ 
    เปนที่ราบ สลับที่ดอน  สําหรับที่ราบอยูในระดับ  ๑๕๕ เมตร จากระดับนํ้าทะเล พื้นที่             

สวนใหญ จะเปนที่นาและครอบคลุมทุกหมูบานของ ต.ดงเย็น   สวนที่ระดับต้ังแต ๑๖๕ - ๑๗๐ เมตร น้ันจะอยูทาง 
ทิศตะวันออกของหมูบานของ ต.ดงเย็น จะเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ที่ไร ที่สวน และปาไม 
        ๒)  ลักษณะภูมิอากาศ   
  สภาพภูมิอากาศ แบงออกเปน  ๓ ฤดูกาล 

๑. ฤดูรอน  เริ่มต้ังแตเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน  มีอากาศรอนจัดในเดือนเมษายน   
     อุณหภูมิ ๓๗ - ๔๑ องศาเซลเซียส 

  ๒.   ฤดูฝน  เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 
  ๓.   ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแตเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ  อุณหภูมิ ๑๕ - ๒๕ องศาเซลเซียส 
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๖.  ดานการเมืองและการบริหาร 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  (ปจจุบันเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง)  

             ต้ังอยูที่ -  หมู  ๕  ตําบลดงเย็น  อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี 
-  โทรศัพท/โทรสาร.  ๐๔๒ – ๑๓๖๐๙๒  
- เว็บไซต  www.dongyen.go.th    

 ๖.๑  โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตําบลดงเย็น  
          ดานการเมือง 
         องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ  ๒  สวน  คือ 
  ๑.  สภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ทําหนาที่เปนฝายนิติบัญญัติ  และควบคุมฝายบริหาร  
ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังจากประชาชนโดยตรง หมูบานละ        
๒ คน  จํานวน ๑๖  คน  โดยอยูในตําแหนงคราวละ  ๔  ป 
  ๒.  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ทําหนาที่บริหารกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลดงเย็นตามกฎหมาย  ประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ๑  คน  โดยไดรับการเลือกต้ังจาก
ประชาชนโดยตรง  และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๒  คน  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล             
๑  คน  ซึ่งไดรับแตงต้ังจากนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  อยูในตําแหนงคราวละ  ๔  ป 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนขาราชการประจําสูงสุด ทําหนาที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
งานประจําทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบล  
  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ประกอบดวย 
   ๑.  นายทรงศิลป  หันประดิษฐ  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
        ๒.  นายคงเดช  แกวเกิด     รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
        ๓.  นางเปรมจิตร  แปลกสินธุ    รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
        ๔.  นายประสงค  ดิศเจริญ        เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตําบลดงเย็น  ประกอบดวย  
๑.  นายชนะจิตต  ถวิลเครือ   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

        ๒.  นางรุงนภา  บูรณะพล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
        ๓.  นายสุนันท  หัสดร    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑ 
      ๔.  นายมานิต  เมฆศรี        สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑ 
        ๕.  นายสุพัฒน  พรมเมฆ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๒ 
        ๖.  นายสันติ  ถวิลเครือ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๒ 
        ๗.  นางวาสนา  แสนโชติด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓ 
        ๘.  นางหนูพิน  นามดี  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล หมูที่ ๓ 
        ๙.  นายพลเวียง  คําสีลา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔ 
       ๑๐. นายบุญมา  เยาวะศร ี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕ 
       ๑๑. นายสมบูรณ  ชินแสง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕ 
       ๑๒. นายโสวัฒน  ปาจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
   ๑๓.  นายอุทัย  จันทวิลัย   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖ 
       ๑๔. นายขวัญเมือง  ปาจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๗ 
       ๑๕. นายทองฤทธ์ิ  คตสังหาร สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล หมูที่ ๘ 
       ๑๖. นายอดุลย  ไชยคําจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๘ 
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ดานการบริหาร 

 องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  เปน อบต. ขนาดกลาง  แบงสวนราชการทั้งหมด  ๔  สวน ดังน้ี 
   ๑. สํานักปลัด    

๒. สวนการคลัง 
   ๓. สวนโยธา   

๔. สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
อัตรากําลังพนักงานและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ณ  เดือน  เมษายน  ๒๕๕๙ ดังน้ี 

   ๑.  พนักงานสวนตําบล  จํานวน   ๑๑  คน 
   ๒.  ลูกจางประจํา   จํานวน     -  คน 
   ๓.  พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน     ๘  คน 
   ๔.  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน     ๑  คน 
   ๕.  พนักงานครูผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน      ๘  คน 
   ๖.  พนักงานจางตามภารกิจ (ผช.ผดด.) จํานวน  ๔ คน 

๖.๒   การคลังทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  มีรายรับจริง  และรายจายจริงในปงบประมาณที่ผานมา 

 โดยเปรียบเทียบต้ังแต  ป พ.ศ. ๒๕๕๖       
    

     
 
 
 
 
 

 
๖.๓   บทบาท / การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 
        องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ไดจัดใหมีการประชาสัมพันธ  รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  โดยวิธีทางตรงและทางออม  เชน การเขารวมประชุมประชาคมและ  
เขารวมดําเนินการ ตามระเบียบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
         การเลือก ต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเ ย็น  และนายกองคการบริหารสวน                  
ตําบลดงเย็นเลือกต้ังใน วันที่  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง ๔,๗๓๔ คน จํานวนผูมาใชสิทธิ                   
เลือกต้ัง ๓,๔๔๘ คน คิดเปนเปอรเซ็นตผูมาใชสิทธิ  ๗๑.๓๒ % 
 

๖.๔   การอํานวยการเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน 
  -  จัดต้ังศูนยวิทยุองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น เพื่อรับแจงขาวสารทางวิทยุสื่อสาร 
  -  จัดต้ังศูนยกลุมพลังมวลชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  (อปพร.)  
  -  จัดวัสดุอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชและพาหนะใชเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  
 
 
 
 

รายการ /ป พ.ศ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายรับจริง ๒๘,๗๕๙,๔๒๔.๔๑ ๒๖,๙๙๖,๑๖๗.๖๑ ๒๖,๒๕๒,๖๓๐.๐๐ 

รายจายจริง ๑๗,๔๙๗,๕๔๒.๘๙ ๒๒,๘๓๔,๓๗๖.๘๐ ๒๐,๙๘๑,๓๕๐.๑๔ 
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***การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑) รถบรรทุกนํ้า  จํานวน ๑ คัน ขนาดความจุ  ๕,๐๐๐  ลิตร  ทะเบียน  ๘๓-๗๓๖๐ 

อุดรธานี   ซื้อเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒) รถกูชีพกูภัย จํานวน ๑ คัน  ทะเบียน ๑ ฒธ ๖๗๙๓ กรุงเทพฯ  ซื้อเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓)  อัตรากําลังเจาหนาที ่ ๑๔ คน  (รวมทั้งหมด) 

    - พนักงานองคการบริหารสวนตําบล    ๒ คน 
    - กูชีพกูภัย    ๖ คน 
    - พนักงานจางตามภารกิจ     ๔ คน   
   - พนักงานจางทั่วไป     ๑   คน 

  
 

 



แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

 

สวนที ่๒ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 

 

 การสรุปสถานการณ  การพัฒนา  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาสามปในเชิงคุณภาพโดยนําเสนอ  ดังนี้  
 

๒.๑  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรค)  
       องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพื่อช้ีใหเห็นถึง
ศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูล  ดังตอไปน้ี    

(๑)  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สามารถจําแนกไดดังน้ี 

๑)  มีเสนทางคมนาคมในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล ที่เปนถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รอยละ ๘๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวาน้ีหรือรอยละ ๑๐๐  โดยผูบริหารมีนโยบายที่             
จะดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น             
ไมสามารถดําเนินการไดเน่ืองจากมีงบประมาณจํากัด แกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย 
เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร  ทั้งน้ี  องคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น ไดจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการในสวนของการพัฒนาดานโครงการสรางพื้นฐาน 

๒)  การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  
ปญหาคือไฟฟา สองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด  และ
ประชาชนมีความตองการดานไฟฟาเพื่อการเกษตรใหทั่วถึงทุกพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ยังไม
สามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ไมสามารถดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความ
รวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดําเนินการแกไข
อยางไร  ทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ก็ไดต้ังงบประมาณในสวนน้ีไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธ
ใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน  

(๒)  การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ  ๙๐ เชน ขาว 

ออย ยางพารา  มันสําปะหลัง ปาลม ตามลําดับ รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร แตปญหาก็คือ 
รายไดเฉลี่ยตํ่ากวาคนละ  ๓๐,๐๐๐ บาทตอป  รอยละ ๗๕  ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตํ่าคาครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง ประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังฤดูทําการเกษตร 

 (๓)  การวิเคราะหขอมูลสังคม   
 ดานแรงงาน 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา แรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง  
๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทํางานตางประเทศ ปญหาท่ีพบคือ 
ประชากรตองไปทํางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพื้นที่ไมมี
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย ปญหาน้ียังไมสามารถแกไขได 
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 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการ
รักษาพยาบาล  ปญหาคือ ประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป   
การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็น         
ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องน้ีซึ่งก็ไดผลในระดับหน่ึง  ประชาชนใหความ
รวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพื้นฐาน   
บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพื่อบําบัดอาการเจ็บปวยที่ไมเหมาะสม  การออกกําลัง
กายยังไมสม่ําเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลาน้ี องคการบริหารสวนตําบล
ดงเย็น พยายามอยางย่ิงที่จะแกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   

 ดานการศึกษา 
   จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  
อาน  เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐  ไดรับการศึกษาภาค
บังคับ ๙  ป  ไดเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๔  หรือเทียบเทา ปญหาคือ  ยังไมสามารถที่จะแขงขันกับเมือง
ใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ    
กับทางโรงเรียน     

 ดานคานิยมของคนในพ้ืนท่ี 
   จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตตําบล ใหความรวมมือกันทํา
กิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการด่ืมสุรา       
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหา ขององคการบริหารสวนตําบล     
คือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของ
การด่ืมสุรา  ใหชุมชนเห็นความสําคัญของครอบครัว  เชน  การแขงขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เปนตน 
   ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น สามารถดําเนินการไดตามอํานาจ
หนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด  ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ 
การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร. ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไป
ตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได              
   ดานยาเสพติด  
   ปญหายาเสพติดในชุมชน  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรดงเย็น  ไดแจงใหกับ
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ทราบน้ันพบวาในเขตตําบลดงเย็น มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น
ถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เน่ืองมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของ
รัฐ ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น สามารถทําได
เฉพาะตามอํานาจหนาที่เทาน้ัน  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ   
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การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจ
แลวแตกรณี ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น สวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  

รานคา  สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่  ก็ไดแก  ดิน  นํ้า  ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ ปญหาคือ  นํ้าในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงนํ้าใช
ในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือ ยังไมสามารถหาแหลงนํ้าสําหรับการเกษตรไดเพิ่มข้ึน  ปญหาดานขยะ 
ยังไมมีการบริหารจัดการขยะอยางเปนระบบ การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น อยูระหวาง
การดําเนินการจัดซื้อรถขยะ ดําเนินโครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพื้นที่  รวมถึง โครงการ
ปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของชุมชนใหรม
รื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน  

(๕)  ดานการเมือง – การบริหาร 
        องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น มีตัวแทนของประชน จาก  ๘ หมูบาน ประชาชนมีสวนรวม     
ในการจัดซื้อจัดจางตรวจรับงานจางขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ประชาชนใหความรวมมือดานการ
เลือกต้ังเปนอยางดี  การเขามามีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ิน    
ทุกหมูบาน ในการจัดทําแผนพัฒนา จากผลการประชุมทุกครั้งที่องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นจัดข้ึน           
มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบล     
ดงเย็น ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับประโยชน และมีสวนรวมในการพัฒนา 
นอกจากน้ี  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ไดจัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผูบริหาร  สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล  ผูนํา กํานัน ผูใหญบาน หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และโครงการอื่นๆ สําหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อนําความรูและประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
ใหเจริญเทาเทียมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น มีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการตองระงับไวเน่ืองจาก
ขอจํากัดดานงบประมาณ มีอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล จํากัด ไมเพียงพอตอการตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในดานบริการ 

(๖)  การวิเคราะหใชหลัก  SWOT (การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค)  ดังน้ี 

     ๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
     ประชาชน  ผูนําผูบาน   มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
        ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานครบถวน 

     มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก  เน่ืองจากมีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  
๒๒๗๐  ถนนลาดยางเช่ือมกับจังหวัดสกลนคร          

     ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
     มีแหลงเก็บนํ้าไวใชเพื่อการเกษตรกรรม มีแมนํ้าสายสําคัญ คือ แมนํ้าสงคราม          

มีหนองนํ้าสาธารณะประโยชน หลายแหง  
     มีตลาดสด  ๑   แหง 
     ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก       

ขาว  ยางพารา ออยและมัน เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
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     มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ๔  โรงเรียน  สอนต้ังแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับ
ประถมศึกษา  โรงเรียนขยายโอกาส ๑ แหง  และโรงเรียนมัธยม ๑ แหง  

     ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๔  แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
     มีหนวยงานรัฐ อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  คือ  โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลดงเย็น  สถานีตํารวจภูธรดงเย็น  
     มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นกับสวนราชการ 

ในพื้นที่ 
     มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
     มีจํานวน หมูบาน ๘ หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  แตละหมูบานมี

คระกรรมการหมูบาน ที่เขมแข็ง  
  ผูนําหมูบานใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

     องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

     มีศูนยอินเตอรเน็ตชุมชนตําบลดงเย็น  ๑  แหง   
     มีประเพณีลอยกระทงที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเดนของชุมชนและเปนที่รูจัก

อยางแพรหลาย 
     หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธให

ประชาชนในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 
    มีการใหบริการดานการสื่อสาร  ของบริษัท ทีโอที และมีสัญญาณโทรศัพทไรสายของ        

ของเอกชนหลายบริษัท   
     มีกองทุนในหมูบาน  เชน  กลุมสหกรณออมทรัพย  กองทุนวันละบาทตําบลดงเย็น  

ฯลฯ 
     มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมพัฒนาสตรีตําบลดงเย็น กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน 
       ๒)  จุดออน (W : Weakness) 

     คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
     ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทํา

ใหขาดรายได 
     ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 
     องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นเปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพง  

เพราะตองนํามาจากแหลงอื่นหรือในเมืองใหญ  จึงมีการบวกราคาคาขนสงเขาไปอีก เชน  นํ้ามัน  เสื้อผา          
นุงหม  ฯลฯ   

     ขาดแหลงเก็บกักนํ้าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  แหลงนํ้า
ต้ืนเขิน ไมมีแหลงกักเก็บนํ้า  
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     ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับ  แรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
     องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน  เชน  

ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจํากัด 
     ไมมีตลาดสดที่ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
 

     ๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
     มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
     ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี  การปฏิรูป  ระบบ

ราชการทําใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
     รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
     ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพิ่มข้ึนเพื่อใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน 

     ๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 
    ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  เปน อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัด      

เมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น          
ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

    งบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
    กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการ

บริหารงาน 
    การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ

ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว 
    การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได          

ตองอาศัยความเสียสละของชุมชนเทาน้ัน  ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
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๒.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 ๑.  ผลการดําเนินงานตามขอบัญญัติงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
    (แสดงในสวนงบประมาณรายจาย) 

๑.๑  งบประมาณรายจายที่ต้ังไว  จํานวน   ๒๖,๒๕๒,๖๓๐   บาท  
๑.๒  เบิกจายทั้งสิ้น     จํานวน   ๒๐,๙๘๑,๓๕๐.๑๔   บาท 
๑.๓  เบิกจายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน   ๒,๔๐๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑.๔  เบิกจายจากเงินสะสม  จํานวน   ๓,๕๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท 
 
 

 

แผนภูมิวงกลม : แสดงการใชจายงบประมาณ  ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
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รายรับประจําป (ปงบประมาณ ๒๕๕๘) 

ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

หมวดภาษีอากร   
๑ ภาษีจัดเก็บเอง   ๗๖,๙๘๙.๑๕  
๒ ภาษีรัฐบาลจัดสรร    ๑๖,๒๖๗,๗๙๐.๖๓  

หมวดคาธรรมเนียม   
๑ ใบอนุญาตและคาธรรมเนียม     ๘๗,๑๖๔.๐๐  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน   
๑ รายไดจากทรัพยสิน    ๑๕๖,๔๑๗.๑๑  

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย   
๑ รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     ๐.๐๐  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   
๑ รายไดเบ็ดเตล็ด     ๑๓๖,๗๐๐.๐๐๐๐  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   
๑ เงินอุดหนุนท่ัวไปลดชองวางทางการคลัง  ๐.๐๐  
๒ เงินอุดหนุนท่ัวไปตามยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  ๐.๐๐  
๓ เงินอุดหนุนท่ัวไปสนับสนุนการดําเนินภารกิจถายโอนตามแผนปฏิบัติการ

กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.(กําหนดวัตถุประสงค)  ๑๐,๔๑๗,๙๐๑.๐๐ 
๔ เงินอุดหนุนท่ีไปอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  ๐.๐๐  

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
๑ เงินอุดหนุนดานการศึกษา  ๐.๐๐  
๒ เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ๑๒,๙๔๑,๗๙๙.๐๐  
๓ เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร  ๐.๐๐  
๔ เฉพาะกิจจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  ๐.๐๐  
๕ เฉพาะกิจการเคหะแหงชาต ิ  ๐.๐๐  
๖ เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข  ๐.๐๐  
๗ เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง  ๐.๐๐  
๘ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน  ๐.๐๐  

หมวดเงินกู   
๑ เงินกู (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออ่ืนๆ)  ๐.๐๐  
๒ เงินกูกองทุนสิ่งแวดลอม  ๐.๐๐  

หมวดรายรับอื่น  ๆ   
๑ รายรับอ่ืนๆ     ๐.๐๐  

หมวดบัญชีเงินสะสม   
๑ ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ ๑๔,๓๒๓,๖๔๒.๘๕  
๒ ยอดเงินทุนสํารองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปงบประมาณ ๑๑,๑๑๓,๒๒๔.๐๗  
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รายจายประจําป [ปงบประมาณ ๒๕๕๘] 

ประเภท รายละเอียด จํานวนเงิน 

หมวดรายจายงบกลาง 
 

๑ เงินชวยเหลือคาทําศพ ๐.๐๐ 

๒ คาชําระหน้ีเงินตนและดอกเบี้ย ๐.๐๐ 

๓ รายจายตามขอผูกพัน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔ เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บท.) ๑๕๕,๐๓๐.๐๐ 

๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๖๙,๖๗๑.๐๐ 

๖ เงินสํารองจาย ๔๒๖,๑๗๓.๐๐ 

๗ เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ๐.๐๐ 

๘ เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ๐.๐๐ 

๙ อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ 

หมวดรายจายประจํา 
 

๑ เงินเดือน ๖,๓๕๘,๖๙๔.๐๐ 

๒ คาจางประจํา ๐.๐๐ 

๓ คาจางชั่วคราว ๐.๐๐ 

๔ คาตอบแทน (ก.บท.) ๙๗๐,๐๙๐.๐๐ 

๕ คาใชสอย ๒,๑๑๘,๓๑๗.๖๖ 

๖ คาวัสด ุ ๒,๕๒๑,๖๔๔.๘๔ 

๗ คาสาธารณูปโภค ๒๕๕,๙๒๐.๓๗ 

๘ เงินอุดหนุน ๔,๖๐๙,๓๐๙.๒๗ 

๙ อ่ืน ๆ นอกเหนือจากรายการขางตน ๐.๐๐ 

หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน 
 

๑ คาครุภัณฑ ๒๔๔,๕๐๐.๐๐ 

๒ คาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ๓,๐๒๗,๐๐๐.๐๐ 

๓ จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๔๐๓,๐๐๐.๐๐ 

๔ จายจากเงินสะสม ๓,๕๕๗,๖๐๐.๐๐ 

๕ จายจากเงินกู ๐.๐๐ 

๖ อ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการขางตน ๐.๐๐ 
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๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
  จากการติดตามและประเมิลผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล     
ดงเย็น  สามารถสรุปได  ดังน้ี 
  ๑.๑  องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘   
  ๑.๒  องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๓๗ ดังน้ี  
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  โครงการที่บรรจุในแผน     จํานวน  ๑๔๘  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในขอบัญญัติงบประมาณฯ   จํานวน  ๖๘  โครงการ 
  สามารถดําเนินการได       จํานวน  ๕๔ โครงการ    
  คิดเปนรอยละ  ๓๗ 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี
ปรากฏในแผน 

จํานวนโครงการท่ี
อนุมัติขอบัญญัติ 

จํานวนโครงการท่ี
ปฏิบัติได 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๒๗.๐ ๑๓.๐ ๑๓.๐ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง 
 การบริหารจัดการ 

๒๔.๐ ๑๒.๐ ๘.๐ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม ๒๘.๐ ๑๖.๐ ๑๒.๐ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความ
เขมแข็งของ  ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒๖.๐ ๔.๐ ๔.๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๕๓.๐ ๑๗.๐ ๑๗.๐ 

รวม ๑๔๘.๐ ๖๘.๐ ๕๔.๐ 
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สรุปผลการดําเนินงาน ป ๒๕๕๘ 
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย ๑๐๐% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

๑๓.๐ ๑๙.๑๒ ๔,๑๗๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗.๓๙ ๑๓.๐ ๒๔.๐๗ ๓,๙๗๙,๗๐๙.๒๗ ๑๘.๗๓ ๒.๐ ๕.๕๖ ๒,๐๕๙,๗๐๙.๒๗ ๑๒.๕๘ ๒.๐ ๖.๐๖ ๒,๐๕๙,๗๐๙.๒๗ ๑๒.๘๘ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมือง การบริหารจัดการ 

๑๒.๐ ๑๗.๖๕ ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒.๖๑ ๘.๐ ๑๔.๘๑ ๔๑๖,๒๕๐.๐๐ ๑.๙๖ ๖.๐ ๑๖.๖๗ ๓๒๔,๒๕๐.๐๐ ๑.๙๘ ๖.๐ ๑๘.๑๘ ๓๒๔,๒๕๐.๐๐ ๒.๐๓ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสังคม 

๑๖.๐ ๒๓.๕๓ ๑๐,๑๖๓,๔๐๐.๐๐ ๔๒.๓๑ ๑๒.๐ ๒๒.๒๒ ๙,๔๐๕,๒๐๘.๐๐ ๔๔.๒๖ ๑๐.๐ ๒๗.๗๘ ๘,๕๐๓,๓๐๓.๐๐ ๕๑.๙๒ ๗.๐ ๒๑.๒๑ ๘,๑๒๒,๒๖๐.๐๐ ๕๐.๗๘ 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและความเขมแข็ง
ของ  ชุมชน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๐ ๗.๓๕ ๗๘๐,๐๐๐.๐๐ ๓.๒๕ ๔.๐ ๗.๔๑ ๖๑๕,๕๗๗.๐๐ ๒.๙๐ ๒.๐ ๕.๕๖ ๑๗๘,๕๗๗.๐๐ ๑.๐๙ ๒.๐ ๖.๐๖ ๑๗๘,๕๗๗.๐๐ ๑.๑๒ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข
และส่ิงแวดลอม 

๒๒.๐ ๓๒.๓๕ ๘,๒๗๒,๗๒๐.๐๐ ๓๔.๔๔ ๑๗.๐ ๓๑.๔๘ ๖,๘๓๔,๗๓๒.๘๔ ๓๒.๑๖ ๑๖.๐ ๔๔.๔๔ ๕,๓๑๐,๗๓๒.๘๔ ๓๒.๔๓ ๑๖.๐ ๔๘.๔๘ ๕,๓๑๐,๗๓๒.๘๔ ๓๓.๒๐ 

รวม ๖๘.๐ 
 

๒๔,๐๒๐,๑๒๐.๐๐ 
 

๕๔.๐ 
 

๒๑,๒๕๑,๔๗๗.๑๑ 
 

๓๖.๐ 
 

๑๖,๓๗๖,๕๗๒.๑๑ 
 

๓๓.๐ 
 

๑๕,๙๙๕,๕๒๙.๑๑ 
 

ขอมูล ณ ๒๘/๑๐/๒๕๕๘ 
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๒.๓  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม
ยุทธศาสตร อยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ ๓๙.๑๑  ระดับพอใจ  คิดเปนรอยละ ๕๒.๘๙ และ
ระดับไมพอใจ คิดเปนรอยละ ๙.๑๑ 

ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น โดยองคการบริหารสวน
ตําบลดงเย็น ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการ
ของประชาชน ประจําป ๒๕๕๘ จํานวน  ๔  งานบริการ อยูในระดับคอนขางพอใจ รอยละ ๘๕.๒ แยก
รายละเอียดดังน้ี 

งานบริการดานการศึกษา พบวา ผูมารับบริการมีความพอใจ อยูในระดับคอนขางพอใจ รอย
ละ ๘๓.๓ โดยพบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับคอนขางพอใจ 
รอยละ ๘๖.๖ รองลงมามีความพอใจตอชองทางการใหบริการ อยูในระดับคอนขางพอใจ รอยละ ๘๔.๐ 

งานบริการดานรายไดหรือภาษี พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับพอใจ รอย
ละ ๘๕.๘ โดยพบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ชองทางการใหบริการ อยูในระดับคอนขางพอใจ 
รอยละ ๘๗.๒ รองลงมามีความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับคอนขางพอใจ รอยละ ๘๖.๖  

งานบริการดานสาธารณสุข พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจ อยูในระดับคอนขางพอใจ 
รอยละ ๘๒.๐ โดยพบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ สิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับคอนขาง
พอใจ รอยละ ๘๓.๘ รองลงมามีความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ อยูในระดับคอนขางพอใจ รอยละ 
๘๒.๒  

งานบริการดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับคอนขางพอใจ รอยละ ๘๙.๕ โดยพบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ชองทางการใหบริการ 
อยูในระดับคอนขางพอใจ รอยละ ๙๑.๑ รองลงมามีความพึงพอใจตอเจาหนาที่ ผูใหบริการ อยูในระดับพอใจ 
รอยละ ๙๐.๔ 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลดงเย็น  มีขอเสนอแนะตอนายกองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ดังน้ี 
๑)  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จ

มากข้ึน   
๒)  หากไมสามารถดําเนินการเน่ืองจากเหตุผลใดก็ควรจะช้ีแจงใหประชาชนเขาใจ และตอง

หาทางแกปญหาใหกับประชาชนได  เมื่อประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็จะทําใหประชาชนมี
ความพึงพอใจใจตอองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นดีข้ึน   

๓)  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น นําผลการประเมินความพึงพอใจน้ีไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 



 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดงุ จังหวัดอุดรธาน ี

 
-22- 

 
 การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสาม
ป  กลาวคือ  ควรจะพจิารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป มาพิจารณาดําเนินการ  

๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป  
และไมควรบรรจุแผนงานมากเกินไป  

๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก

ที่สุด   
๖) การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานตองคุมคากับงบประมาณที่เสียไป ตองเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
๗) บุคลากรในการดําเนินงานดานโยธา บุคลากรขาดความรูความสามารถ ทํางานไม

ตรงหนาที่ ทําใหการดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานลาชา งานไมประสบความสําเร็จ ควรสรรหาบุคลากรดาน
ชาง ที่มีความรูความสามารถ มาทํางานดานน้ี งานจะไดประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

 
การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการ

และเกาอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๓)  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลควรย้ิมแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอ

ประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพื่อให

เกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล  
 
จากขอเสนอแนะดังกลาว  หากองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําสามารถดําเนินการได 

จะสงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
  

 

  
  

 



                                                     แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
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สวนที ่๓ 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เปนการกําหนดวาในอนาคตการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น จะเปนไปใน
ทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) วามีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น เพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการ
พัฒนาดังน้ี 
 

(๑) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

วิสัยทัศน (vision) และ พันธกิจ (mission) ขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
 

วิสัยทัศน (VISION) การพัฒนาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเปนสภาพการณในอุดมคติ ซึ่งเปน

จุดมุงหมายและความคาดหวังที่จะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น            
เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง ที่มีประชากรสวนใหญพักอาศัยอยูหนาแนนประกอบอาชีพการเกษตร         
เปนหลัก ไดกําหนดวิสัยทัศน   ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาทองถ่ิน   

๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหดีมีคุณภาพ 

๒. เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง พึ่งพาตนเองได ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

๔. สนับสนุนสงเสริมการศึกษาทุกระดับ อนุรักษฟนฟูสืบสานประเพณีไทย กาวไกลสูอาเซียน  

๕. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖. สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

เปาประสงค 
๑. สงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมใหไดมาตรฐาน 

                          และเพียงพอ 
  ๒. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนอยางย่ังยืนและลดคาใชจาย 
                          ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. สงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึง 
  ๔. สงเสริมใหประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษคุณคาทางวัฒนธรรม 
  ๕. สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

วิสัยทัศน 
“ตําบลดงเย็นตองกาวหนา  พัฒนาอยางมีระบบ 

บริหารงบเขาถึงทุกกลุมคน  ประชาชนตรวจสอบได” 
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ยุทธศาสตรในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
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  ๖. สงเสริมการจัดการดานมลภาวะสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยูอยางย่ังยืน 
  ๗. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน 
  ๘. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและบริหารงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
๑.๑ กอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษาถนน ทอระบายนํ้า รางระบายนํ้า และสะพาน 
๑.๒ กอสราง/ปรับปรุงแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร 
๑.๓ การขยายเขต/ซอมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ  

 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                    พอเพียง ประกอบดวย 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
๒.๑ การพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพดานตางๆ ในชุมชน  
      เพื่อเพิ่มรายได – ลดรายจาย 
๒.๒ การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร 
๒.๓ สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน การศึกษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
                   สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
๓.๑  สงเสริมดานการศึกษา 
๓.๒  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน 
๓.๓  สงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
๓.๔  สงเสริมดานสาธารณสุขใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข 
๓.๕  สงเสริมปองกันและควบคุมโรคติดตอ                                            
๓.๖  สงเสริม อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๓.๗ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม ประกอบดวย 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
๔.๑  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคม และความยากจน 
๔.๒  สงเสริมสวัสดิการสังคม 
 - สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 
 - สงเสริมและพัฒนาผูพิการ 
 - สงเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส  
๔.๓ สงเสริมและพัฒนา กุลม องคกร ในชุมชน 
๔.๔ สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
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๔.๕ สงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๔.๖ สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารจัดการ ประกอบดวย 
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา  
๕.๑ สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนในทองถ่ิน ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐ  
๕.๒ สงเสริมพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
๕.๓ การพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที ่
๕.๔ สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ อบต. 
  
คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง   

            มีท้ังหมด  ๑๒  ประการ  ดังน้ี 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลกัของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี 

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลังตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

(๒)  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพื่อเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความย่ังยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเน้ือชาติเช้ือ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 
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(๓)  การพัฒนาทองถ่ินดานอ่ืนๆ ตามอํานาจ หนาท่ี 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๑.๑)  งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคมทั้งทางบก
และทางนํ้าในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรดําเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงทองถ่ินใหเปนปจจุบันเพื่อมีขอมูลทางหลวงทองถ่ินโดยระบุพิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยู
ในสภาพใดและจําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไวเปนแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามป 

๑.๒)  งานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการนํ้า แบบบูรณาการ    
เพื่อปองกันนาทวม ในฤดูนํ้าหลาก และการขาดนํ้าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง ใหสํารวจขอมูลแหลงนํ้าโดยระบุ
พิกัดที่ต้ัง ทางภูมิศาสตรสภาพ และอายุการใชงานของแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภคเพื่อวางแผนบํารุงรักษา
หรือซอมแซมในแผนพัฒนาสามปตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาสภาพเครื่องสูบนา 
สถานีสูบนํ้า คลองสงนํ้า หากจําเปนตองซอมแซม ใหบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (การระบุที่ต้ังพิกัดทางภูมิศาสตร
ของโครงการพัฒนาดานเสนทางคมนาคมและแหลงนํ้า เพื่อปองกันการดําเนินการในพื้นที่ซ้ําซอน และเตรียมความ
พรอมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกตามแนวทางของสานักงบประมาณ) 

๑.๓)  งานดานการผังเมืองและการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง /ผังชุมชนมาเปนขอมูล
ประกอบการวางแผน 

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๒.๑)  งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอกระบบ            

ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และสําหรับกลุมที่ไมมีงานทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหกลุม
ผูสูงอายุ และผูพิการมีงานทําเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะดาน
การเกษตรและแหลงนํ้า โดยใหความสําคัญกับขอมูลของการทานา เชน จํานวนครัวเรือน จํานวนไร  ผลผลิต ตนทุน
การผลิต เปนตน ขอมูลแหลงนํ้าเชน แหลงนํ้าเขตชลประทาน แหลงนํ้านอกเขตชลประทาน ปริมาณนํ้าฝน การ
นําไปใชเพื่อการเกษตรประเภทการทํานา เปนตน โดยอาจจัดทําเปนยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาก็ไดภายใต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) 

๒.๒) งานดานสวัสดิการสังคม 
(๑) การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุใหไดรับเบี้ยยังชีพในปตอๆ ไปอยางทั่วถึง    

โดยมีการจัดทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบันเพื่อการคาดการณจํานวนของผูสูงอายุที่จะไดรับเบี้ยยังชีพลวงหนา และ
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากน้ีควรใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของ
ผูสูงอายุเชนกัน 

(๒) การสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถ่ิน ควรใหความสําคัญในการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการอยางครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ 

(๓) การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ใหความสําคัญกับศูนย 
พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาวาเด็กไดรับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม ไดรับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม เพื่อเปน
ขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามปนอกจากน้ีใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในทองถ่ิน พิจารณานาแผนงานโครงการดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามความเหมาะสม 

(๔) การสงเสริมดานที่พักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจนใหมีที่อยูอาศัย 
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๒.๓)  งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ
สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒.๔)  การสงเสริมสนับสนุนดานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธ์ิที่ประชาชนสมควรไดรับ
ดวยความเทาเทียมกัน ควรใหความสําคัญในการจัดทาแผนสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิมนุษยชนดานสาธารณสุข ดาน
การศึกษา ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานที่อยูอาศัย ดานวัฒนธรรมและศาสนา ดาน
ขอมูลขาวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการขนสง ดานการเมืองการปกครอง ดานกระบวนการ
ยุติธรรม ดานความมั่นคงทางสังคม เปนตน โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๘๖๗ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

๒.๕)  งานดานการสาธารณสุข การสงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปองกัน
และระงับการระบาดของโรคติดตอ และการเขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 

๒.๖)  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
(๑) งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค

พลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผูนาชุมชนสนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชนตลอดจนการ
สรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ 

(๒) งานดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเสริมสรางความ
ปรองดองสมานฉันท ลดและยุติปญหาขอขัดแยง สรางความมั่นคงเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ิน โดยการ
เสริมสรางการรับรูและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ปองกันและแกไขปญหาขอขัดแยงของประชาชนและสังคม 
ปลูกฝงคานิยมและจิตสานึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมขอพิพาทและการชวยเหลือทางดานขอ
กฎหมายใหประชาชนในทองถ่ิน 

๓)  งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.๑)  ขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถ่ิน  ใหนําขอมูลการเกิดสาธารณภัยในทองถ่ิน 

เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัย
จากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสง เปนตน มาวิเคราะหหาแนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจ
เกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เคยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัยดังกลาว
ควรหามาตรการเชิงปองกันและกําหนดเปนแผนงานไวในแผนพัฒนาสามป เชน  

(๑)  การสงเสริมความรูความเขาใจในการจัดการสาธารณภัยของผูบริหารและ
ขาราชการทองถ่ิน และเตรียมความพรอมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 

(๒)  การซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดช้ันการบังคับบัญชา 
การตัดสินใจและข้ันตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณและ  

(๓)  การจัดหาสถานที ่และอุปกรณการชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยข้ึนในพื้นที่ 
๓.๒)  การเตรียมความพรอมเพ่ือจัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน เน่ืองจากปจจุบันได

เกิดสถานการณปญหาหมอกควันขามแดนประเทศเพื่อนบานสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
และการคมนาคมทางอากาศ ดังน้ัน เพื่อใหการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปน
การเตรียมความพรอมรับมือสถานการณไฟปาและหมอกควัน จึงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๒๓๖๐ ลงวันที่  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๓.๓)  การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อใหการแกไข
ปญหาและการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยแลง จึงใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 

๓.๔)  งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดที่มักเกิดเหตุราย ภัยอันตราย
จากกลุมมิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพื่อลดจานวนการเกิดเหตุรายข้ึน สาหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มี 



                                                     แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

-28- 

การติดต้ังกลองวงจรปดใหสํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงาน หากจําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดาเนินการ
บรรจุในแผนพัฒนาสามป 

 
๔)  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

๔.๑)  งานดานการสงเสริมการลงทุน ควรสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึน
แกคนในชุมชน เพื่อ เพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔.๒) งานดานการสงเสริมการเกษตร การใหการสนับสนุน ศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่อาทิการ
ใหความรูทางวิชาการ การจัดต้ังกลุมเกษตรกร การจําหนายผลผลิต การชวยเหลือหาพันธุพืช การบํารุงรักษาดินจัดหา
ปุย เคมีภัณฑ ยาปราบศัตรูพืชในราคาตํ่า และการแปรรูปเพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 

๔.๓) งานดานการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลใหสํารวจจุดหาบเรแผงลอย วาสามารถ
ขยายจุดผอนปรนเพิ่มข้ึนไดอีกหรือไม หรืออาจสํารวจหาสถานที่ที่ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะสมกับ
การคาขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปเพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย 

๔.๔) งานดานการทองเท่ียว ควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ
สภาพแวดลอม และวิถีชีวิต อันดีงามของประชาชนในทองถ่ิน อาจกําหนดยุทธศาสตรการทองเที่ยวหรือแนวทางการ
พัฒนา สงเสริมการทองเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชนเชน การ
ทองเที่ยวที่รับผิดชอบตอทรัพยากรการทองเที่ยวเพื่อแกไขปญหาความยากจนการทองเที่ยวเชิงนิเวศการทองเที่ยวที่
เปนธรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนและการทองเที่ยวโดยการอาสาสมัคร 

๕)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและนํ้า การ

ฟนฟูสภาพและคุณภาพการปองกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนํากลับมาใชใหมซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพใหเอื้อตอการดํารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเปนรากฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศควรเปนการรวมมือกันดาเนินการระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
เพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางย่ังยืน 

๖)  ดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๖.๑)  งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสํารวจขอมูลภูมิปญญา

ทองถ่ินทั้งหมด สรางเปนองคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน โดยอาจสนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิด
แปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถ่ิน 

๖.๒)  การอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตะลักษณของทองถ่ิน 
๖.๓)  การอนุรักษ ทานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 
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นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
 

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๑. การกอสราง ทํานุบํารุงรักษา ปรับปรุงซอมแซมถนน ทางระบายนํ้า ในทุกหมูบาน 
 ๒. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร คู คลอง และแหลงกักเก็บนํ้า 
 ๓. การพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค การขยายเขตประปา สงเสริมการประปาหมูบาน 
 ๔. การพัฒนา ปรับปรุงขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ ระบบแสงสวางในทุกพื้นที่ รวมทั้งพื้นที ่
              การเกษตรใหเพียงพอและเหมาะสม 
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

๑. สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได – ลดรายจาย ใหกับชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๒. สงเสริมใหประชาชนไดนําความรูภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชใหเกิดประโยชน  

๓. สงเสริมใหมีการรวมกลุม จัดต้ัง กลุมอาชีพตาง  ๆ

๓.นโยบายดานสังคม 
๑. สงเสรมิการสรางชุมชนนาอยู และการสรางความเขมแข็งและความสามัคคี 

๒. สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมองคกรตางๆ ในตําบล 

๓. ใหการสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาสทางสังคม  

และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
๔. สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๔.นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑. สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบใหมีประสิทธิภาพ 
 ๒. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
 ๓. สงเสริมและสนับสนุนศาสนาเพื่อเปนเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจและปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรม      
              ในการดําเนินชีวิตใหกับประชาชน 

๕. นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 ๑. สงเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานใหมีความเขมแข็ง 
 ๒.สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกายเพื่อลดปญหาโรคภัยไขเจ็บ 
 ๓. ปองกันและระงับโรคติดตอ 
 ๔. รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดงเย็น ในการใหความรูกับประชาชนในการดูแล    
              รักษาสุขภาพ 
 ๕. สงเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดลอม ตลอดจนบําบัด และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดลอม 
 ๖. การพัฒนาจัดสรางที่กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตําบล 

๗. รณรงคสรางจิตสํานึก และการมีสวนรวมของประชาชนในตําบลในการอนุรักษ  
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาสูงสูด 
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๖.  นโยบายดานการเมือง การบริหารและการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
             ๑.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลใหมีประสิทธิภาพ 
             ๒. สงเสริมบทบาทกํานัน ผูใหญบานในพื้นที่ในการใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบล          
ในการพัฒนาตําบล 
    ๓. สงเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข            
โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวนรวม “รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ” 
    ๔. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีทํางาน โดยนําการบริหารแนวใหมมาใช มีการบริหารจัดการ
ระบบการบริหาร และการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
    ๕. เนนการบริหารราชการแบบเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน             
โดยเปดโอกาสใหประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นรวมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
    ๖. สนับสนุนเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ ผูบริหาร ใหไดรับการฝกอบรมเพิ่มพูน
ความรูทักษะ และมีประสบการในการทํางานมากย่ิงข้ึน  
    ๗. พัฒนารายไดขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา โดยการ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ใหสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม 
    ๘. ซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น รวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
              ๙. ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ทั้ง น้ี            
การปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็นจะปฏิบัติตามกฎหมายและคํานึงถึง              
การมีสวนรวมของประชาชนภายใตงบประมาณที่จํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการและประชาชน 
 

  นโยบายที่กลาวมาน้ี  ผมและคณะผูบริหาร มีความต้ังใจที่จะนํานโยบายที่ไดแถลงตอประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น และเงินสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ เพื่อจะนําไปแกไขปญหาอยางเปน
ระบบ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ ยุทธศาสตรของจังหวัด       
โดยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น ผูบริหารทุกทานในที่น้ีดวย 
 
  ทั้งน้ี  ผมจะประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบ เพื่อรวมกันตรวจสอบและพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น ใหเปนที่พึงของประชาชนและสรางความเจริญแกทองถ่ินและประเทศชาติตอไป 
 
   จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นทราบ                                                                                                

 
 

ทรงศิลป  หันประดิษฐ 
(นายทรงศิลป  หันประดิษฐ) 

นายกเทศมนตรีตําบลบานเหลื่อม 
 

 
(๑๘)  ยุทธศาสตร... 
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ยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตรที่  ๑  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตรที่  ๒  ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  ๓  ดานการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่  ๔  ดานการพัฒนาดานการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต 
                      ที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตรที่  ๕  ดานการพัฒนาดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธาน ี
 

วิสัยทัศน 
“อุดรธานีเมืองนาอยู  เชิดชูศิลปวัฒนธรรม 

เกษตรอุตสาหกรรม นําหนาการศึกษา พัฒนาการทองเท่ียว” 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายข้ันตํ่า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
๑. ดานการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

เกษตรกรมีอาชีพที่
ม่ันคงและดํารงชีพ
อยางมีความสุข 

๑.สรางความเขมแข็งและสงเสริมการรวมกลุม
ของเกษตรกร 
๒.สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและทําการเกษตร
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.สงเสริมใหมีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาด
กลาง 
๔.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการ
และเครือขายโดยสงเสริมการตอยอดภูมิปญญา
และความเปนไทยที่สอดคลองกับความตองการ
ของตลาด 
๕.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
การสงเสริมสรางตราสัญลักษณของสินคา 

๑ . ฝ กอ บ ร ม
อาชีพใหแกผู
ป ร ะ ส งค จ ะ
ไ ด รั บ ก า ร
พัฒนาอาชีพ 
๒ .การ จัดตั้ ง
ศูนยผ ลิตปุ ย
อินทรี ย หรื อ
ศูนยสาธิตการ
ทําเกษตร 
 
๓ . มี ต ล า ด
ชุ ม ช น ห รื อ
ตลาดกลาง 
๔ . ก า ร จั ด
กิจกรรมหรือ
การ เข า ร ว ม
กิจกรรมแสดง
สินคา 
 
๕ . ร ะ ดั บ
ความสํา เ ร็ จ
ใ น ก า ร
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
ชุ ม ช น แ ล ะ
ทองถิ่น 

๕ 
โครงการ 

 
๑ 

แหง 
 
 

๑ 
แหง 
๓ 

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รอยละ
๒๐ 

๓ 
โครงการ 

 
๑ 

แหง 
 
 

๑ 
แหง 
๒ 

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รอยละ 
๒๐ 

๓ 
โครงการ 

 
๑ 

แหง 
 
 

๑ 
แหง 
๓ 

กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

รอยละ
๒๐ 

๒. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

มีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประโยชน
เหมาะสมและ
ส่ิงแวดลอมมีความ
สมดุลและยั่งยืน 

๑.เพิ่มความสมบูรณและพื้นที่ปาอนุรักษ ปาสงวน
แหงชาติ รวมทั้งการปองกันไฟปาและการจัดทํา
แนวเขตปาอนุรักษที่ชัดเจนและปองกันรักษาปา
เชิงรุก 

๑ . ก า ร
ฝ กอบ ร ม ใ ห
ค ว า ม รู กั บ
ป ร ะ ช า ช น
เ ก่ียว กับการ
อ นุ รั ก ษ
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายข้ันตํ่า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
๒. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

มีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประโยชน
เหมาะสมและ
ส่ิงแวดลอมมีความ
สมดุลยและยั่งยืน 

๒.ฟนฟูทรัพยากรดินและการ
ใชประโยชนใหเหมาะสมกับ
สภ า พพื้ น ท่ี แ ละ เ ผย แพ ร
ความรู เทคโนโลยีในการฟนฟู
บํารุงดินและการปลูกหญา
แฝกตามแนวพระราชดําร ิ
๓.ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความ
ตระหนักและชวยกันอนุรักษ
ทรั พย า กร ธ รรมชา ติ แ ละ
ส่ิ งแวด ล อม และส ง เสริ ม
สนับสนุนใหประชาชนมีสวน
ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรั พย า กร ธ รรมชา ติ แ ละ
ส่ิงแวดลอม 
๔.การกําจัดขยะและ 
ส่ิงปฏิกูล 
๕.การพัฒนาพื้นท่ีชุมน้ําเพื่อ
การเกษตรและสรางความ
หลากหลายทางธรรมชาติ 
รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการ
จัดทําฝายตนน้ํา 

๒.จํานวนแหลงน้ํา
ใ น ค ว า ม
รับผิดชอบท่ีไดรับ
การขุดลอกหรือ
ปรับปรุง 
 
 
๓.การสงเสริมการ
ปลูกไมยืนตนและ
พันธุกลาไม 
 
 
 
 
๔.ปริมาณขยะใน
พื้ น ท่ี ไ ด รั บ ก า ร
กํ า จั ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
๕.พื้นท่ีปาในความ
รับผิดชอบท่ีได มี
การจัดทําแนวกัน
ไฟ 

รอยละ 
๕๐ 

 
 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐ % 
 
 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ 
๕๐ 

 
 
 
 
 
๑ 

กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 

๑๐๐ % 
 
 

รอยละ 
๕๐ 

รอยละ
๕๐ 

 
 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

๑๐๐ % 
 
 

รอยละ
๕๐ 

๓. ดานการ
ทองเท่ียว 

การบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวท่ีดี
มีความยั่งยืนและ
การมีสวนรวมของ
ชุมชน 

๑.พัฒนาฟนฟูแหลงทองเท่ียว
เดิมและดงเย็นแหลงทองเท่ียว
ท า ง เ ลื อ ก ใ หม  ท้ั ง แ ห ล ง
ท อ ง เ ท่ี ย ว ท า ง ธ ร รม ชา ติ 
วัฒนธรรม และท่ีมนุษยสราง
ข้ึน ใ ห มี คุ ณภ า พพร อม ท้ั ง
ส ง เสริ มกิ จกรรมด านการ
ทองเท่ียว 
๒.เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาการทองเท่ียวและการ
บริการดานการทองเท่ียว 
๓.สรางเครือขายความรวมมือ
กับภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน
และสถาบันการศึกษาในการ
รักษา  ทรัพยากรทางการ
ทองเท่ียว 
๔.สงเสริมการทองเท่ียวชุมชน
และเสริมสรางการมีสวนรวม
ของประชาชนในดานการ
ทองเท่ียวโดยวิถีวัฒนธรรม
ชุมชน 

๑.แหลงทองเท่ียว
ท่ี มี อ ยู ใ น พื้ น ท่ี
ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง 
 
 
 
๒.การจัดกิจกรรม
ส ง เ ส ริ ม ก า ร
ทองเท่ียวในพื้นท่ี 
๓.การฝกอบรมให
ความรู ด านการ
ทองเท่ียวในพื้นท่ี 
 
 
 
๔.การ
ประชาสัมพันธ
และแนะนํา
สถานท่ีทองเท่ียว
ในพื้นท่ี 

๑
โครงการ 

 
 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

๑ 
โครงการ 

 
 
 
 
 
๑ 

กิจกรรม 
 
 
๑ 

กิจกรรม 
 
 
 
๑ 

กิจกรรม 

๑ 
โครงการ 

 
 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 
 

๑ 
กิจกรรม 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายข้ันตํ่า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
๔. ดานการจัด
การศึกษาและ
การเสริมสราง
ความเขมแข็ง
ของสังคมและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน 

ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี
คุณภาพสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ
และความเปนอยู
ที่ดีขึ้น 

๑.กอสรางซอมแซมและ
ปรับปรุงระบบโครงการ
สร างพื้ นฐานที่ อยู ใ น
ความรับผิดชอบ 
๒.เสริมสรางความสงบ
สุขในสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
และความปลอดภัย 
๓.สงเสริมสนับสนุนการ
กีฬาและการเสริมสราง
สุขภาพอนามัย 
๔.สงเสริมและพัฒนา
ระบบการศึ กษาให มี
คุณภาพการศึกษาที่ มี
คุณภาพสุขภาพอนามัย
ที่ ส มบู ร ณ และความ
เปนอยูที่ดีขึ้น 
๕. .เสริมสรางความ
เขมแข็งและบทบาท
ของครอบครัว สตรี
ชุมชน อปท.และ
สถาบันทางสังคมในการ
พัฒนาดานตางๆ 
รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใน
ความรักความสามัคคี
และความเปนไทย 
๖.สงเสริมและสนับสนุน
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น เชน การจัดทํา
แผนชุมชน 
๗.การจัดทําฐานขอมูล
ทุ ก ด า น  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประ สิท ธิภาพในการ
บริหารจัดการ 
 

๑.ระยะทางถนนที่อยูใน
ความรับผิดชอบไดรับ
ก า ร ก า ร ส ร า ง ห รื อ
บํารุงรักษา 
๒ .ส นับส นุนด านการ
แกไขปญหายาเสพติด 
 
 
 
๓.การจัดการแขงขันกีฬา 
กา ร จั ด กิ จก ร ร ม ก า ร
สงเสรมิกีฬานันทนาการ 
๔ . ก า ร ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร
พัฒนาศักยภาพครูและ
สงเสริมนักเรียนในสังกัด
หรือโรงเรี ยนในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  
๕.ครูพี่เล้ียง/ผูดูแลเด็ก
ไดรับการฝกอบรมเพิ่ม
ทักษะความรู 
๖ . ผู สู ง อ ายุ / ผู พิ ก า ร /
ผูปวยเอดส/ผูดอยโอกาส
ไดรับเบี้ยยังชีพ 
 
 
๗.มีการจัดทําแผนชุมชน 
๘.การจัดใหประชาชน 
ผูดอยโอกาสเขารวมรับ
ฟงการประชุมสภา 
๙. มีการ จัดเ ก็บข อ มูล
พื้นฐาน 
 

รอยละ 
๔๐ 

 
 

๒ 
กิจกรรม 

 
 
 

๓ ครั้ง 
 
 

 ๕ 
โครงการ 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
มี 

๒ ครั้ง 
 
 
มี 
 
 

รอยละ 
๔๐ 

 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 
 

๒ ครั้ง 
 
 

๕ 
โครงการ 

 
 
 
 

รอยละ
๘๐ 

 
 

รอยละ
๘๐ 

 
 
มี 

๒ ครั้ง 
 
 
มี 

รอยละ
๔๐ 

 
 

๑ 
กิจกรรม 

 
 
 

๒ ครั้ง 
 
 

๕ 
โครงการ 
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ยุทธศาสตรการ
พัฒนา 

เปาประสงค แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมายข้ันตํ่า 

อบจ. อบต. เทศบาล 
๕. ดานการ
สงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

ศิ ลป วัฒ นธ ร ร ม 
ขนบธรรมเ นียม
ประเพณีและภู มิ
ปญญาทองถิ่น มี
ก า ร สื บ ท อ ด
ตลอดไป 

๑.สงเสริมฟนฟู ศิลปะ 
วั ฒ น ธ ร ร ม  ด น ต รี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของไทยและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
๒ .ป ลู ก จิ ต สํ า นึ กขอ ง
ประชาชน เยาวชน ใน
ดานคุณธรรมจริยธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดี 
 

๑ . ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีที่อปท.ไดจัด
หรือรวมจัด 
 
 
 
๒ . ก า ร ฝ ก อ บ ร ม
คุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชนในพื้นที ่
 

๑๐ 
กิจกรรม 

 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

๑๐ 
กิจกรรม 

 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 

๑๐ 
กิจกรรม 

 
 
 
 

๑ 
กิจกรรม 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
 
 ประกอบดวย 

 ผ  ๐๑  บัญชีโครงการพัฒนา 
 ผ  ๐๒  บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
 ผ  ๐๓  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4.การพัฒนาดานการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง กวาง 5 ม 100,000.00             5,000.00             5,000.00              อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

จากที่นานายวิจิตร อํามาตย ถึง เพ่ือใหประชาชนมีถนนสัญจร ยาว 500 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

นายนายสอน พันธโพธิ์ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว (ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกรวดเร็ว มีเสนทาง

หมูที่ 1 การขนส้ินคาทางการ

เกษตร

2 กอสรางถนน คสล. จากหนาบาน เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 4 ม. 580,000.00             50,000.00            50,000.00             อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

นายเพชรจู  - บานนายปรีดี เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 260 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 2 ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

3 ขยายผิวจราจร ถนน คสล. สาย เพ่ือกสรางผิวจราจร ขยายผิวจราจร คสล. 200,000.00             10,000.00            10,000.00             อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ดงแสนสุข - เมืองไพร (ตอนที่ 2) เพ่ือใหการสัญจรไปมาได กวาง 1 ม. ยาว 442 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 3 อยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

4 กอสรางถนน คสล. จากบาน เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 5 ม. 300,000.00             10,000.00            10,000.00             อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

นายศุภชัย - ส่ีแยกบานนายธาตุ เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 110 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 4 ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1.การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 3. การพัฒนาศัยกภาพการคา การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๓๗



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนน คสล. สายหนาวัด เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 4 ม. 520,000.00 100,000.00 100,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ประสิทธิธรรม - ถนน 2270 เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 230 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

(ปอมยาม) ตอนที่ 2 ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

หมูที่ 5

6 กอสรางซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือซอมแซมถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง กวาง 6 ม. 200,000.00 10,000.00 10,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

สายโนนชัยศิลป - สามแยกหนอง เพ่ือใหการสัญจรไปมาได ยาว 2,400 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

สวาง หมูที่ 7 อยางสวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

7 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 280,000.00 10,000.00 10,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

หนาบานนางทองเพียร โยธาศรี คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว  120 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

ถึง บานนางสมเศียร  นามดี ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 8

8 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 550,000.00 100,000.00 50,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

จากบานนางสมถวิล - นางแพง คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว  240 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

พฤษชาติ ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 1

9 กอสรางถนน คสล. สายปาเปา เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 6 ม. 1,100,000.00 600,000.00 200,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ปากดง  จากบานนายสายัญ - เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 300 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

นายเสกสรร ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

หมูที่ 2

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๓๘



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 600,000.00 200,000.00 50,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

จากบานนายสมดี - บานนายไรวินทร คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว  260 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

หมูที่ 3 ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

11 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 350,000.00 100,000.00 50,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

หนาบานนายทองปาน - บาน คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว  150 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

นายสานิตย  ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 4

12 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 510,000.00 100,000.00 50,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

สายหนาวัดประสิทธิธรรม คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว  220 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

ดานทิศตะวันออก ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 5

13 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 250,000.00 10,000.00 5,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

หนาบานนายฝาง - บาน คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว 100 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

นางพยอม ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 7

14 กอสรางถนน คสล. เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 4 ม. 560,000.00 100,000.00 50,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

หนาบานนายสวัสดิ์ -หนาวัด เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 250 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

ปาประชาอุทิศ ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

หมูที่ 8

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๓๙



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 กอสรางถนน คสล. จากบานนางพร เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 3.5 ม. 140,000.00 5,000.00 5,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ถึง บานนางพันธ  แพงออน เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 70 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

16 กอสรางถนน คสล. จากบาน เพ่ือกอสรางถนนคสล. กอสรางถนน คสล. กวาว 4 ม. 400,000.00 10,000.00 10,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

นางทองสี  ถึง บานนางชุติมา เพ่ือใหประชาชนไดสัญจรไปมา ยาว 170 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 2 ไดอยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

17 กอสรางรางระบายนน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 575,000.00 100,000.00 50,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

หนาบานนางสุนันทา -บาน คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว 250 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

นายสมพงษ ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 3

18 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 621,000.00 300,000.00 10,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

สายหนาบานนายบัวทอง หลวงพินิจ คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว 270 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

ถึงบาน นางรุงนภา  บูรณะพล ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 4

19 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 330,000.00 10,000.00 10,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

สายหนาบานนายตา ถึง บาน คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว 140 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

นายวันดี  บุญมาต ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 5

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๐

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

20 กอสรางถนนลูกรัง สายปมน้ํามัน เพ่ือกอสรางถนนลูกรัง กอสรางถนนลูกรัง กวาง 4 ม 100,000.00 5,000.00 5,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

โนนชัยศิลป - ปาชา เพ่ือใหการสัญจรไปมาสะดวก ยาว 1,000 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ ๗ รวดเร็ว (ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

21 เสริมสรางผิวจราจร  ถนนลูกรัง เพ่ือเสริมสรางผิวจราจรลูกรัง ขยายผิวจราจรลูกรัง 50,000.00 1,000.00 1,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

สายหนองหวา เพ่ือใหการสัญจรไปมาได กวาง 1 ม. ยาว 460 ม. การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 8 อยางสะดวก (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

22 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 920,000.00 300,000.00 200,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

จากบานนางนารี - บานนางกองศรี คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว  400 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

หมูที่ 6 ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

23 กอสรางรางระบายน้ํา คสล. เพ่ือกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยูชนิดฝาเปด 750,000.00 300,000.00 100,000.00 สามารถระบายน้ําได สามารถระบายน้ําได สวนโยธา

หนาบานนางบุญยัง ถึง คสล. เพ่ือใหน้ําไหลไดสะดวก ยาว 320 ม. กวารอยละ 80 สะดวกไมอุดตัน 

หนาบานนายโสวัฒน ปาจันทร ปองกันน้ําทวมขังในพ้ืนที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) น้ําไมทวมขังในพ้ืนที่

หมูที่ 6

24 กอสราง/ซอมแซมถนนลูกรัง เพ่ือกอสราง/ซอมแซม ทําการกอสรางซอมแซมถนน 500,000.00 500,000.00 500,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น ถนนลูกรังในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น ลูกรัง ในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หมูที่ 1 - หมูที่ 8 ใหสามารถสัญจรไปมาได หมูที่ 1-8 สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

สะดวก

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๑



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท)  ไดรับ ผิดชอบ

25 โครงการปรับปรุง ซอมสราง/ซอมแซม เพ่ือใหการสัญจรไป-มา ซอมสราง/ซอมแซมถนน ขนาดถนน กวาง 12,200,000.00 12,200,000.00 12,200,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ถนนลาดยางสาย ๒๒๗๐ ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น 6 ม.ขนาดถนนยาว 4.8 กม. (59:12,200,000) การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

 เชื่อม บานดงสวรรค -ดงเย็น สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

26 โครงการกอสรางซอมแซม เพ่ือใหการสัญจรไป-มา ซอมแซมถนนลาดยาง สายปาเปา 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ถนนลาดยาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ดงแสนสุข ขนาดถนนกวาง 8 ม. ผิว (59:12,000,000) การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

สายปาเปา - ดงแสนสุข ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 9 กม. สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

27 ซอมสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติค 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

สายบานดงแสนสุข ถึง บานกมลศิลป ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ขนาดถนนกวาง 12 ม. ผิวจราจรกวาง (59:6,000,000) การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

หนองสวาง ตําบลบานมวง 7 ม. ยาว 2 กม. สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

28 กอสรางถนนลาดยาง เพ่ือใหการสัญจรไป-มา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติค 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนในเขตตําบล สวนโยธา

สายปาเปานอย ต.ดงเย็น เชื่อม ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ขนาดถนนกวาง 12  ม. ผิวจราจรกวาง การคมนาคมไดอยาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น

บานหนองสวาง ตําบลบานมวง 8  ม. ยาว  3.9 กม. สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป ในการสัญจรไป-มา

29 กอสรางถนนลาดยางเสนทางสาย เพ่ือใหการสัญจรไปมา กอสรางถนนลาดยางแอสฟลติคขนาด 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

โนนชัยศิลป - บานหนองสวาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ถนนกวาง 8 ม.ผิวจราจรกวาง 6 ม. (59:9,600,000) การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

ยาว 2.7 ก.ม. สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๒



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ํา และสะพาน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท)  ไดรับ ผิดชอบ

30 โครงการกอสราง ซอมแซมถนน เพ่ือใหการสัญจรไปมา กอสรางถนนลาดยาง 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ลาดยาง  ในพ้ืนที่ ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น 1. แผนแมบทลาดยางระยะที่ 1 (59:10,000,000) การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

ตําบลดงเย็น หมูที่ 1 - 8 -สายทางหลวงแผนดิน 2270 เช่ือม บานดงสวรรค สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ
-สายทางหลวงแผนดิน 2270 เชื่อม บานดงดารา

-สายทางหลวงแผนดิน 2270 เชื่อม บานปาเปา -ทาสะอาด

2. แผนแมบทลาดยางระยะที่ 2

-สายปาเปา - โนนพอก

2. แผนแมบทลาดยางระยะที่ 3

-สายปาเปา - ปากดง

31 โครงการกอสราง ซอมแซมถนน เพ่ือใหการสัญจรไปมา กอสรางซอมแซมถนน คสล. 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

ถนนคอนกรีต ในพ้ืนที่ ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา

ตําบลดงเย็น หมูที่ 1 - 8 หมูที่ 1 -8 สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

32 เสริมสรางผิวจราจร ถนน เพ่ือใหการสัญจรไปมา เสริมสรางผิวจราจร คสล. 600,000.00 600,000.00 600,000.00 อบต. มีถนนสําหรับ ประชาชนมีถนน สวนโยธา

หนาบานครูอัมพร ถึง บานนาง ไดรับความสะดวกยิ่งขึ้น (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) การคมนาคมไดอยาง เพ่ือการสัญจรไปมา (รพช.)

จันทรดา (ถนน ของ รพช.) สะดวก รอยละ 70 ขึ้นไป สะดวกและลดอุบัติเหตุ

หมูที่ 4 

33 โครงการกอสรางลานคอนกรีต เพ่ือกอสรางลานคอนกรีต ทําการกอสรางลานคอนกรีต - 300,000.00          300,000.00           ประชาชน รอยละ 80 เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ สวนโยธา

อเนกประสงค อเนกประสงคและเพ่ือให หมูที่  2 บริเวณลานหนาตลาด มีความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน

ประชาชนมีสถานท่ีจัดกิจกรรม หมูที่ 3 ศาลาประชาคมหลังนอก และมีภูมิทัศนที่สวยงาม

รวมกัน (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๓

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

หนองขุน หมูที่ 2 , 8 น้ําเพ่ือการเกษตร การ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) ( ป 59 : 10,000,000) รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ประกอบอาชีพของประชาชน ( ป 58 : 10,000,000) ของประชาชน และเพ่ือใชในการเกษตร

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

ตอนลาง หมูที่ 7 น้ําเพ่ือการเกษตร การ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) ( ป 59 : 5,000,000) รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ประกอบอาชีพของประชาชน ( ป 58 : 5,000,000) ของประชาชน และเพ่ือใชในการเกษตร

3 โครงการขุดลอกสระใหญ เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บ ขุดลอกสระใหญ จํานวน 1 แหง 500,000.00             300,000.00          200,000.00             ความพึงพอใจ ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

(ขางวัดปาสาระไพรวัลย) น้ําเพ่ือการเกษตร การ พรอมปายประชาสัมพันธ ( ป 59 : 800,000) รอยละ 80 ไวใชอุปโภคบริโภค

ประกอบอาชีพของประชาชน (ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) ( ป 58 : 800,000) ของประชาชน และเพ่ือใชในการเกษตร

4 โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรส เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บน้ํา โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรส 300,000.00             200,000.00          2,000,000              จํานวน ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

บานปาเปาใหญ - บาเปานอย เพ่ือการเกษตรการประกอบ บานปาเปาใหญ - บาเปานอย ของบลอคคอนเวิรส ไวใชอุปโภคบริโภค

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

5 โครงการปรับปรุงระบบประปา เพ่ือดําเนินการปรับปรุง ดําเนินการปรับปรุงระบบประปา 300,000.00             100,000.00          100,000.00             ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

หมูที่ 3 ระบบประปาหมูบาน หมูบาน มีน้ําประปาใช สะดวกในการใชน้ํา

หมูที่ 3 เพ่ือใหประชาชน (ตามมาตรฐานที่ อบต.กําหนด) ประปา

มีน้ําประปาใชอยางเพียงพอ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๔



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการขุดลอกแหลงน้ํา เพ่ือใหเกิดแหลงกักเก็บ ทําการขุดลอกแหลงน้ํา ในเขตพ้ืนที่ 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

น้ําเพ่ือการเกษตร การ ขุดลอกหนองหญามา  หมูที่ 2 เพ่ือใชในประกอบอาชีพ

ประกอบอาชีพของประชาชน ขุดของหนองขอนกวาง หมูที่ 2 ( ป 59 : 20,000000) ใชในการอุปโภค 

ขุดลอกคลองสงนํ้าทาวัด-หนองกุดจับ หมูที่ 3 บริโภค

ขุดลอกหนองกุดจับ หมูที่ 3

ขุดลอกหวยเซียงเฮียตอนกลาง หมูที่ 3

ขุดลองหนองสาธารณะทาชาง หมูที่ 3

ขุดลอกลําหวยผ้ึง ตอน 2  หมูที่ 3

ขุดลอกลําหวยกอก หมูที่ 4

ขุดลอกหนองบอเดา หมูที่ 4

ขุดลองหนองผีบา หมูที่ 4

ขุดลองหนองเรือ  หมูที่ 4

ขุดลอกหนองหวาย  หมูที่ 4

ขุดลอกหนองหญาปลอง หมูที่ 4

ขุดลอกแกมลิงหวยขามปอม - ดงไร หมูท่ี 5

ขุดลอกหวยวังเดือนหา หมูที่ 6

ขุดลอกลําหวยกุดตํานี หมูที่ 6

ขุดลอกหวยบอตูมตอนลาง หมูที่ 7
ขุดลอกหนองไสไก - ทาวังคอมหวยผ้ึง หมูท่ี 7

7 โครงการขยายเขตทอประปา เพ่ือขยายเขตทอประปา ขยายเขตทอประปาภายในหมูบาน 200,000.00             200,000.00          200,000.00             ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ภายในหมูบาน หมูที่ 4 ภายในในหมูที่ 4 และเพ่ือให หมูที่ 4 มีน้ําประปาใช สะดวกในการใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช (ตามแบบที่ อบต.กํานด) ประปา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๕

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 2 กอสราง ปรับปรุง แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอสราง /ซอมแซม เพ่ือกอสราง/ซอมแซม ทําการกอสราง/ซอมแซมฝายน้ําลน 500,000.00             500,000.00          500,000.00             รอยละ 100 ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ฝายน้ําลน ฝายน้ําลนในพ้ืนที่ ม. 1-8 - กอสรางฝายน้ําลนลําหวยแข หมูที่ 1 มีน้ําแหลงกักเก็บน้ํา ไวใชอุปโภคบริโภค

และเพ่ือใหมีแหลงกักเก็บน้ํา - กอสรางฝายน้ําลนลําหวยบาน หมูที่ 2 เพ่ือการอุปโภค - บริโภค และเพ่ือใชในการเกษตร

ไวในเพ่ือการอุปโภค -บริโภค - ซอมแซมฝายน้ําลน หมูที่ 2
- กอสรางฝายน้ําลนลําหวยเซียงเฮีย ตอนท่ี 3 หมูท่ี 3

- กอสรางฝายนํ้าลนลํานํ้าสงคราม หมูที่ 4

- กอสรางฝายนํ้าลนลําหวยแข ตอนที่ 2 หมูที่ 5

- กอสรางฝายน้ําลนลําหวยผ้ึง หมูที่ 7

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

9 โครงการกอสราง/ซอมแซมระบบ เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ํา กอสราง ซอมแซม ระบบประปาหมูบาน 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

ประปาหมูบาน หมูที่ 1-8 ใชอุปโภคบริโภค น้ําบาดาลชุมชน /จัดซ้ือถังเก็บน้ํา มีน้ําประปาใช ไวใชอุปโภคบริโภค

หมูที่ 1 -8 และเพ่ือใชในการเกษตร

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

10 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพ่ือจัดหาแหงน้ํา จุดเจาะบอน้ําดาล 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนมีแหลงน้ํา สวนโยธา

เพ่ือการเกษตร หมูที่ 1-8 เพ่ือใหมีน้ําเพียงพอตอการ เพ่ือการเกษตร มีน้ําใชเพ่ือการอุปโภค - ไวใชอุปโภคบริโภค

ทําการเกษตร หมูที่ 1 -8 บริโภค และเพ่ือใชในการเกษตร

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๖

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟา ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการซอมแซมไฟฟาแสงสวาง เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ซอมแซมไฟฟาแสงสวางในพ้ืนที่ตําบล 400,000.00 400,000.00 400,000.00 ไฟฟาสาธารณะ ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

สาธารณะ ในเขตตําบลดงเย็น ทั้งชีวิตและทรัพยสินของ ดงเย็น หมูที่  1 - 8 รอยละ 80 สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนที่ไฟฟา สามารถใชงานได ในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพ่ือขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 ประชาชน ประชาชนไดรับความ สวนโยธา

ไฟฟาแรงสูงและ ไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาแรงสูง และไฟฟาแรงตํ่า ไฟฟาแรงสูง ไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟา มีไฟฟาใช สะดวก ปลอดภัย

ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น รอยละ 100 ในชีวิตและทรัพยสิน

และเพ่ือใหประชาชนไดมี หมูที่ 1-8 และมีไฟฟฟาใช

ไฟฟาใชทุกครัวเรือน อยางทั่วถึง

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๗



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟา ซอมแซม ปรับปรุง บํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ

1 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลงแรงต่ํา หมูที่ 1 จากบานดงเย็น - นาขา 

2 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลงแรงต่ํา หมูที่ 1  จากนานางบัวลอง - ไรนายวิเชียร แมดสถาน

3 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง พรอมหมอแปลงแรงต่ํา  หมูที่ 2 จากบานปาเปา - ปากดง

4 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 3  จากดงแสนสุข ถึง หนองแสง

5 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา พรอมติดตั้งโคมไฟสองสวาง หมูที่ 3 หนา ร.ร.บานดงแสนสุข ถึง สามแยกบานกมลศิลป

6 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 3 จาก โรงสีนายสุนันท - ถนนดงแสนสุข - เมืองไพร

7 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 3 สายทุงใหญ - ดอนมวย  

8 ขยายเขตไฟฟาแรงสูง ไฟฟาแรงต่ํา พรอมหมอแปลงแรงต่ํา หมูที่ 4 สายหนองขาม 

9 ติดตั้งไฟฟาธารณะแสงสวาง ภายใน หมูที่ 4

10 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง หมูที่ ๕ สายขางวัดประสิทธิธรรม - สวนปาเฉลิมพระเกียรติ

11 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ ๕ สายมีชัยหนามแทง - หนา อบต.ดงเย็น

12 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง หมูที่ 5 จากแยกโรงสีนายแกน - วัดปาอัมพวัน

13 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ ๖  สายปาเปานอย - ปาเปาใหญ

14 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ ๗ สาย โนนชัยศิลป - ปาเปานอย

15 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ ๗ สาย โนนชัยศิลป - นาม่ัง

16 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง  หมูที่ ๗ สายโนนชัยศิลป  - หนองสวาง

17 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ ๗ จากหวยผึ้ง - ฮองนอย

18 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ ๘ สายปาเปา - โนนพอก

19 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 8   สาย นานายสํา

20 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 8  สาย หนองจอก - หนองขุน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 4. ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ

ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ในตําบลดงเย็น การพัฒนาอาชีพ เพ่ิม โครงการกิจกรรมเพ่ือสงเสริม เพ่ิมขึ้น ดานการประกอบอาชีพ

รายไดแกครอบครัว ใหมีทักษะการประกอบอาชีพ รอยละ 5 นําความรูไปใชประโยชนได

ลดรายจาย หมูที่ 1 บานดงเย็น เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย

กลุมเล้ียงปลา,กลุมไหมพรม

กลุมผลิตอาหารสัตว,กลุมปลูกผัก

กลุมปุยอินทรีย,กลุมเพาะเชื้อเห็ด
กลุมผลิตดอกไมประดับ,กลุมตัดเย็บเส้ือผา

กลุมเล้ียงจ้ิงหรีด,กลุมถนอมอาหาร

กลุมปลาราบอง,กลุมทําขนมแหง

หมูที่ 2 บานปาเปา

กลุมตัดเย็บ, กลุมนาปรัง

กลุมรานคาชุมชน,กลุมเล้ียงหมู

กลุมเล้ียงปลาบานปาเปา,กลุมปลูกผัก

กลุมเล้ียงจ้ิงหรีด,กลุมนาปรัง

กลุมทอเส่ือกก,กลุมเล้ียงไกพ้ืนเมือง

กลุมดอกไมปรดิษฐื

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1.การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 - 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๘



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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,กลุมเล้ียงจ้ิงหรีด

หมูที่ 7 บานโนนชัยศิลป

กลุมเย็บผา,กลุมวิสาหกิจชุมชน

กลุมจักสาน,กลุมนาปรัง,กลุมไหมพรม

หมูที่ 8 บานปาเปาทอง

กลุมรานคาชุมชน

กลุมนาปรัง,กลุมปุยหมัก

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๔๙

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณครุภัณฑ เพ่ือใหประชาชนกลุมอาชีพได - ทําการจัดซ้ืออุปกรณใหกับกลุม 50,000.00             50,000.00            50,000.00            รอยละ 100 ประชาชนไดมีอุปกรณในการ

เพ่ือสนับสนุนกลุมอาชีพ ดําเนินงานของกลุมอาชีพมี อาชีพ ดังนี้ กลุมอาชีพมี ดําเนินการในการประกอบอาชีพ สํานักปลัด

ประสิทธิภาพ หมูที่ 2 กลุมแมบานจัดซ้ือเคร่ืองครัว ประสิทธิภาพ

หมูท่ี 5 กลุมเย็บจักรจัดหารจักรเย็บผา

หมูที่ 5 กลุมนาปรังจัดหาเคร่ืองพนปุย

หมูที่ 6 กลุมนาปรังจัดหาเคร่ืองพนปุย

หมูที่ 6 กลุมแมบานจัดหาเคร่ืองครัว

หมูที่ 7 กลุมแมบานจัดหาเคร่ืองครัว

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณครุภัณฑ เพ่ือให อบต.มีวัสดุ ครุภัณฑ ทําการจัดหาวัสดุอุปกรณเพ่ือ 300,000.00           300,000.00          300,000.00           รอยละ 100 อบต.มีอุปกรณตางๆ สํานักปลัด

เพ่ือบริการชุมชน ไวบริหารแกประชาชน ใหบริการแกชุมชน หมูที่ 1-8 อบต.มีประสิทธิภาพ ที่เพียงพอตอการบริการ

ทั้ง 8 หมูบาน -เคร่ืองตัดหญา ในการบริการประชาชน ประชาชน

-เต็นท โตะ เกาอ้ี 

- จัดซ้ือพัดลมโรงงาน

-จัดซ้ือเคร่ืองอัดฟาง

-จัดซ้ือเคร่ืองบดหญา

-จัดซ้ือเคร่ืองผลิตน้ําดื่มขนาด

4 โครงการกอสรางโรงผลิตปุย หมูที่ 3 เพ่ือใหประชาชนไดมี กอสรางโรงผลิตปุย หมูที่ 3 - 300,000.00 300,000.00 รอยละ 80 ประชาชนมีสถานที่ สํานักปลัด

สถานที่ประกอบการ จํานวน 1 แหง กลุมอาชีพ ประกอบอการ สวนโยธา

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) มีสถานที่ดําเนิน เพ่ือลดรายจาย สรางรายได

กิจกรรม

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๐

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ ฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการกอสรางอาคารศูนยสินคา เพ่ือใหประชาชนไดมี กอสรางศูนย OTOP ประจําตําบล - 800,000.00 800,000.00 รอยละ 80 ประชาชนมีพ้ืนที่ขายสินคา สวนโยธา

OTOP ประจําตําบล สถานที่ประกอบการ จํานวน 1 แหง ของประชาชน เพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) มีสถานที่จําหนาย

สินคาโอท็อป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๑

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

งานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรูในการดํานเนิน และสนับสนุนฯ (ป 59 : 80,000) 80 ของประชาชน ภัย พอเพียงในวิถีชีวิต สํานักปลัด

ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน งานตามปรัชญาเศรษฐ ในเขตตําบล (ป 58 : 80,000)

ระดับ อบต. กิจพอเพียงฯ

2 อุดหนุนปกครองอําเภอ ตามโครงการ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 30,000.00 30,000.00            30,000.00            จํานวนคร้ังตอป ประชาชนไดมีความรู และ สํานักปลัด

ศึกษาเรียนรูแนวตามแนวทางเศรษฐกิจ เพ่ือดําเนินการตาม ตามโครงการศึกษา (ป 59 : 30,000) ที่จัดกิจกรรม สามารถนําปรับใชกับชีวิต

พอเพียง ของพระเจาหนาเธอ โครงการที่ปกครอง เรียนรูแนวทางเศรษฐ (ป 58 : 30,000) ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พระองคเจาพัชรกิติยาภา อําเภอบานดุงกําหนด กิจพอเพียงฯ (ป 57 : 30,000)

3 โครงการพัฒนาศูนยบริการและ เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให สนับสนุนงบประมาณในการ 150,000.00           150,000.00          150,000.00           รอยละ 100 มีสถานที่การเรียนรูในดาน สํานักปลัด

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินกิจกรรมาของศูนย (ป 59 : 150,000) ศูนยถายทอด มีประสิทธิ การดําเนินการเกษตร ประจํา

ตําบลดงเย็น การเกษตรตําบลดงเย็น ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ป 58 : 100,000) ภาพในการบริหารจัดการ ตําบล

เพ่ือใหศูนยฯ เปนแหลงเรียนรู ตําบลดงเย็น (ป 57 : 100,000)

ใหเกษตรกรในตําบลฯ

4 สงเสริมสนับสนุนแหลงอนุรักษ เพ่ือใหประชาชนมีแหลงอนุรักษ จัดหาสถานที่กําหนดแหลง 20,000.00             20,000.00            20,000.00            รอยละ 80 ประชาชนมีแหลงเพาะพันธ สํานักปลัด

พันธุสัตวน้ํา พันธุสัตวน้ํา เพาะพันธสัตวน้ํา (ป 59 : 50,000) ของสัตวน้ําที่เพ่ิมขึ้น สัตวนํ้าในการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า

ประจําตําบล

5 โครงการอบรมใหความรูพัฒนา เพ่ือใหประชาชนไดมีความรู จัดกิจกรรมสงเสริม 50,000.00             50,000.00            50,000.00            ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

เกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ ในการการทําการเกษตร และสนับสนุนฯ 80 ของประชาชน และสามารถนําไปใช

พอเพียง (ในกิจกรรมประมง-เกษตรอินทร) ในเขตตําบล ประโยชนได

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๒

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

8 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสีขาวกลอง มีโรงสีขาวกลองบริการประชาชน จัดซ้ือเคร่ืองสีขาวกลอง 100,000.00           100,000.00          100,000.00           ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนไดบริโภคขาวกลอง สํานักปลัด

ประจําศูนยถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือใหประชาชนไดบริโภคขาวกลอง จํานวน 1 เคร่ือง (ป 59 : 50,000) 80 ของประชาชน มีเคร่ืองสีขาวกลองไวบริการ

การเกษตร ประชาชน

9 โครงการสงเสริมอาชีพทํานาและ เพ่ือใหประชาชนมี 1 คร้ัง/ป 100,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนมีรายได ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

สนับสนุนเมล็ดขาวพันธุดี ทักษะในการทํานา ประชาชน เพ่ิมขึ้นรอยละ 5 และนําไปใชประโยชนได

และขาวหอมมะลิ และมีเมล็ดขาวคุณภาพดี ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น

ไวใชอยางพอเพียง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๓

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

1 โครงการขยายหอกระจายขาว/ เพ่ือดําเนินการขยายหอ ทําการขยายหอกระจายจาว 250,000.00 - - ระบบหอกระจายขาว ประชาชนไดรับทราบ สวนโยธา

ขยายเสียงตามสาย กระจายขาวเสียงตามสาย ขยายเขตเสียงตามสาย จํานวนประชาชนที่ได ขอมูลขาวสารของ สํานักปลัด

เพ่ือใหประชาชน จํานวน 2 โครงการ รับฟงขอมูลขาวสารที่ อบต.

สามารถไดรับรูขอมูล หมูที่ 1 และหมูที่ 8 ชัดเจนถูกตอง

ขาวสารอยางทั่วถึง (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

2 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือเคร่ืองเสียกลางแจง 100,000.00 200,000.00 20,000.00 ประชาชนรับรูขอมูล ประชาชนไดรับทราบ สวนโยธา

กลางแจงสําหรับใชกิจกรรม จํานวน 1 ชุด ขาวสารรอยละ 80 ขอมูลขาวสารทางราชการ สํานักปลัด

ตางๆ ของ อบต. เพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

3 โครงการกอสรางศาลาบําเพ็ญกุศล เพ่ือกอสรางศาลาบําเพ็ญกุศล กอสรางศาลาบําเพ็ญกุศล 1 แหง 300,000.00           100,000.00          100,000.00           รอยละ 100 ประชาชนไดรับความสะดวก สวนโยธา

วัดกุดตํานี  หมูที่ 6 และใหประชาชนมีสถานที่ ขนาดกวา  12 ม. ยาว 7 ม. ประชาชนมีถสานที่ ในการทํากิจกรรม

ประกอบกิจดําเนินการ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ประกอบกิจกรรมทาง

ศาสนา

4 โครงการตอเติมอาคารศาลา เพ่ือตอเติมศาลาบําเพ็ญกุศล ทําการตอเติมศาลาบําเพ็ญกุศล - 300,000.00          รอยละ 100 ประชาชนมีสถานที่ประกอบ สวนโยธา

บําเพ็ญกุศล  และ หมูที่ 7 บานโนนชัยศิลป ประชาชนมีถสานที่ ฌาปนกิจ

เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ หมูที่ 2 บานปาเปา ประกอบกิจกรรมทาง

ในการทํากิจกรรม (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ศาสนา

5 โครงการตอเติมอาคารศาลา เพ่ือตอเติมศาลาบําเพ็ญกุศล ทําการตอเติมศาลาบําเพ็ญกุศล - 300,000.00          รอยละ 100 ประชาชนมีสถานที่ประกอบ สวนโยธา

บําเพ็ญกุศล  และ หมูที่ 7 บานโนนชัยศิลป ประชาชนมีถสานที่ ฌาปนกิจ

เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ หมูที่ 2 บานปาเปา ประกอบกิจกรรมทาง

ในการทํากิจกรรม (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ศาสนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๔

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอ เพ่ือเปนการเผยแพรขาวสาร จัดซ้ือวัสดุอุปกรณเพ่ือซอมแซม 250,000.00 250,000.00 250,000.00 รอยละ 70 ประชาชนไดรับทราบ สํานักปลัด

หอกระจายขาวเสียงตามสาย ของทางราชการ หอกระจายขาวประจําหมูบาน ของระบบเสียงตามสาย ขอมูลขาวสารทางราชการ

ภายในหมูบาน หมูที่ 1 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย มีประสิทธิภาพ อยางทั่วถึง

จํานวน 8 ตัว เคร่ืองขยายเสียง

เสียง 1000 w 1 ชุด

หมูที่ 2 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย

จํานวน 8 ตัว เคร่ืองขยาย 500 w

ไมค 2 ตัว,ขาตั้งไมค 2 ตัว 

เคร่ืองเลน DVD 1 เคร่ือง

หมูที่ 3 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย

จํานวน 8 ตัว เคร่ืองขยาย 1,000 w

ไมค 3 ตัว,ขาตั้งไมคตั้งโตะ 2 ตัว

ตั้งพ้ืน 1 ตัว

หมูที่ ๔ ฮอรน 2 ตัว พรอมสาย

หมูที่ 5 จัดซ้ือฮอรพรอมสาย

จํานวน 4 ตัว

หมูที่ 6 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย 6 ตัว

หมูที่ 7 จัดซ้ือฮอรนพรอมสาย

จํานวน 8 ตัว เคร่ืองขยาย 500 w

ไมค 2 ตัว, ขาไมค 2 ตัว เคร่ืองเลน

DVD 1 เคร่ือง

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๕

งบประมาณและที่ผานมา



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 2.ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3. ดานการพัฒนาดานการทองเทียว  4. ดานการพัฒนาดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 1 สงเสริมดานการศึกษา ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนคาอารหารเสริม (นม) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหาร ตลอดป ศูนย 600,000.00 600,000.00 600,000.00 นักเรียนรอยละ 100 เด็กนักเรียนไดดื่มนม สวนการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสริม (นม) พรอมดื่มตาม พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ดงเย็น (ป 59 : 448,000) ไดรับอาหารเสริม ทุกวัน เพ่ือการเจริญเติบโต

สังกัด อบต.ดงเย็น โครงการอาหารเสริม (นม) จํานวน 4 ศูนย (นม) รางกายแข็งแรง สมวัย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

2 สนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) แก เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหาร ตลอดป 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 รอยละ 100 ของ เด็กนักเรียนไดดื่มนม

สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. เสริม (นม) พรอมดื่มตาม โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ (ป 59 : 1,145,400) นักเรียนที่ไดรับ ทุกวัน เพ่ือการเจริญเติบโต สวนการศึกษา

ในพ้ืนที่ โครงการอาหารเสริม (นม) จํานวน 4 แหง ประทานอาหาร รางกายแข็งแรง สมวัย

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่

3 สนับสนุนคาใชจาย (อาหารกลางวัน) เพ่ืออุดหนุนโครงการ ตลอดป 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 นักเรียนรอยละ 100 เด็กนักเรียนไดรับ สวนการศึกษา

ตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน สําหรับ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ (ป 59 : 2,220,000) ไดรับอาหารกลางวัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพ้ืนที่ จํานวน 4 แหง อยางทั่วถึงและตอเนื่อง

ในพ้ืนที่ และเพ่ือใหนักเรียนทุกคน

ไดรับอาหารกลางวัน

4 สนับสนุนคาใชจาย (อาหารกลางวัน) เพ่ืออุดหนุนโครงการ ตลอดป 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 นักเรียนรอยละ 100 เด็กนักเรียนไดรับ

ตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารกลางวัน สําหรับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด (ป 59 : 1,120,000) ไดรับอาหารกลางวัน การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวนการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศพด..ในพ้ืนที่ อบต.ดงเย็น อยางทั่วถึงและตอเนื่อง

สังกัด อบต.ดงเย็น และเพ่ือใหนักเรียนทุกคน จํานวน 4 ศูนย

ไดรับอาหารกลางวัน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๖

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560 -2562) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1.การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 4. การพัฒนาการทองเทียว การบริการและการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมดานการศึกษา ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 สนับสนุนคาวัสดุส่ือการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กมีอุปกรณการเรียน สนับสนุนคาวัสดุส่ือการเรียนการสอน 400,000.00             400,000.00           400,000.00            จํานวนศูนยที่ไดรับการ มีอุปกรณส่ือการเรียน สวนการศึกษา

รายหัว แก เด็กนักเรียน สังกัด การสอนที่เพียงพอ รายหัว แกเด็กนักเรียน สังกัด (ป 59 : 400,000) จัดสรรอุปกรณ การสอนที่เพียงพอ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพ้ืนที่ ศพด. ในพ้ืนที่ จํานวน 4 ศูนย (ป 58 : 400,000)

จํานวน 4 ศูนย (ป 57 : 400,000)

6 อุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในดานการ อุดหนุนสนับสนุนงบประมาณให 200,000.00 200,000.00 200,000.00 รอยละ 80 โรงเรียนมีงบประมาณ สวนการศึกษา

ของโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น จัดทํากิจกรรมตางๆ ใหเด็ก ไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ( ป 59 : 200,000) ของโรงเรียนมีงบ จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง

จํานวน 5 โรงเรียน ไดมีทักษะมีความรู โรงเรียนในพ้ืนที่ จํานวน 5 แหง ( ป 58 : 200,000) ประมาณในการจัด สุขภาพ เสริมสรางทักษะวิชการใหกับเด็ก

( ป 57 : 200,000) กิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูใหแกเด็ก

7 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพ่ือใหเด็กในวัยเรียนได 1 คร้ัง / ป 100,000.00 100,000.00 100,000.00 เด็กรอยละ 80 เด็กมีพัฒนาการดาน สวนการศึกษา

มีกําลังใจในการศึกษา เด็กในเขต อบต.ดงเย็น (59 : 100,000) มีอารมและ รางกาย อารมณ

และเปนการสนับสนุนใหเด็ก (58 : 100,000) สติปญญาดี สังคม สติปญญา

ไดแสดงออกอยางถูกตอง และเขารวมกิจกรรม

8 โครงการเตรียมความพรอมรับการ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม สนับสนุนงบประมาณใหกับ ศพด. 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ศพด.ผานการประเมิน การจัดกิจกรรมของ สวนการศึกษา

ประเมินภายนอก รับการประเมิน จาก สมศ. ในการเตรียมความพรอมรับการประเมิน (ป 59:50,000) ตามเกณฑมาตรฐาน ศพด.ผานเกณฑตาม

(ป 58:50,000) มาตรฐานของ สมศ.

9 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,000,000.00          2,000,000.00         2,000,000.00         เด็กนักเรียน - ครู มีสถานที่เพียงพอในการ สวนโยธา

วัดศรีสําราญ และเพ่ือใหเด็กนักเรียน - ครู จํานวน 1 หลัง รอยละ 100 เรียน การสอน และทํากิจกรรม สวนการศึกษา

มีสถานที่ในการเรียน การสอน (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) มีสถานที่ เพียงพอใน ตางๆ ของเด็กนักเรียน

และทํากิจกรรมตางๆ เพียงพอ การเรียนการสอน

และทํากิจกรรมรวมกัน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๗



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมดานการศึกษา ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีต เพ่ือปองกันการเกิดเหตุ 1.กอสรางร้ัวรอบบริเวณ 700,000.00             350,000.00           10,000.00             เด็กนักเรียน เด็กนักเรียน ไดรับความสะดวก สวนโยธา

รอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่ไมอาจเกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนโกสินทร ( ป 59 : 200,000) รอยละ 100 มีความปลอดภัยในชีวิต สวนการศึกษา

สรางความปลอดภัยใหแกเด็ก 2.กอสรางร้ัวรอบบริเวณ ไดรับความปลอดภัย และทรัพยสิน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ข.

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

11 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือปรับปรุงและซอมแซม ศพด. 4 แหง 500,000.00             500,000.00           300,000.00            นักเรียน ครู อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สวนโยธา

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารใหอยูในสภาพที่ใชงานได ในเขตพ้ืนที่ อบต. ( ป 59 : 400,000) รอยละ 100 มีความปลอดภัยและนาเรียน สวนการศึกษา

ในสังกัด อบต.ดงเย็น อยางปลอดภัยและยาวนาน (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ( ป 58 : 400,000) มีความปลอดภัย นาอยู

( ป 57 : 400,000)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๘

งบประมาณและที่ผานมา



3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถิ่น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนงบประมาณ เพ่ือสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ประชาชนรอยละ ประชาชนไดอนุรักษ

ในการจัดกิจกรรมบุญประเพณี ประเพณีทองถิ่น ทางศาสนาประเพณีทองถิ่น  (59 : 80,000) 80 ไดมีสวนรวม ประเพณีและมี สวนการศึกษา

ทั้ง 1-8 หมูบาน (58 : 80,000) ในการอนุรักษประเพณี ความสามัคคีใน

หมูบานละ 10,000 บาท (57 : 80,000) ชุมชน

2 สงเสริมการจัดกิจกรรมประเพณี เพ่ือสงเสริมและทํานุบํารุง 1 คร้ัง / ป 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนได สวนการศึกษา

แหเทียนพรรษา (วันเขาพรรษา) กิจกรรมทางพุทธศาสนา ประชาชนในเขต (59 : 50,000) ไดมีสวนรวมในการ อนุรักษประเพณี

และเพ่ืออนุรักษวัฒนธรรม อบต.ดงเย็น (58 : 50,000) อนุรักษประเพณี และมีความสามัคคี

อันดีงามของชาติ (57 : 50,000) ในชุมชน

3 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม เพ่ือใหปวงชนชาวไทย จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดมีสวนรวม สวนการศึกษา

พรรษา 5 ธันวามหาราช ไดความจงรักภักดีตอ 1 คร้ัง / ป (59 : 100,000) ไดมีสวนรวมในการ ในการแสดงความจงรัก

(วันพอแหงชาติ) พระบาทสมเด็จพระเจา ประชาชนในเขต อบต.ดงเย็น (58 : 100,000) แสดงความจงรักภักดี ภักดีตอพระบาทสมเด็จ

อยูหัวฯ (57 : 100,000) พระเจาอยูหัวฯ

4 โครงการจัดงานเฉลิมพระชนม เพ่ือใหปวงชนชาวไทย จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดมีสวนรวม สวนการศึกษา

พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ไดความจงรักภักดีตอ 1 คร้ัง / ป (59 : 100,000) ไดมีสวนรวมในการ ในการแสดงออก

(วันแมแหงชาติ) พระบาทสมเด็จพระนางเจาฯ ประชาชนในเขต อบต.ดงเย็น (58 : 100,000) แสดงความจงรักภักดี แสดงความจงรักภักดี

เพ่ือใหเด็กและเยาวชนได (57 : 100,000) ตอสมเด็จพระนางเจาฯ

สํานึกในพระคุณของแม พระบรมราชินีนาถ

5 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี เพ่ืออนุรักษืประเพณีไทย จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ ประชาชนไดอนุรักษ สวนการศึกษา

วันลอยกระทง วันลอยกระทง ใหคงอยูสืบไป 1 คร้ัง / ป (59 : 100,000) 80 ไดมีสวนรวม ประเพณีและมี

ประชาชนในเขต อบต.ดงเย็น (58 : 100,000) ในการอนุรักษประเพณี ความสามัคคีใน

(57 : 100,000) ชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๕๙



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถิ่น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ สวนรวมในการรักษาประเพณี รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ (ป 59 : 100,000) รอยละ 80 ของผูเขา ในการอนุรักษประเพณี

ไดแสดงความกตัญูตอ 1 คร้ัง / ป (ป 58 : 100,000) รวมกิจกรรม และแสดงความกตัญุ

ผูสูงอายุ ประชาชนในเขตพ้ืนที่ (ป 57 : 100,000) ตอผูสุงอายุ

7 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง อุดหนุนงบประมาณให อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ทุกภาคสวน ทุกภาคสวนมีโอกาส

ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี แกอําเภอบานดุง เพ่ือมี บานดุง (ป 59 : 10,000) รอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรม สวนการศึกษา

และงานพิธีสําคัญ งบประมาณในการจัดกิจ (ป 58 : 10,000) ไดเขารวมกิจกรรม สําคัญ/งานรัฐพิธี

กรรมฯ (ป 57 : 10,000)

8 อุดหนุนปกครองอําเภอบานดุง อุดหนุนงบประมาณให อุดหนุนงบประมาณใหอําเภอ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ทุกภาคสวน ทุกภาคสวน

ตามโครงการจัดขบวนแหและ แกอําเภอบานดุง เพ่ือมี บานดุง (ป 59 : 20,000) รอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรม สวนการศึกษา

รวมกิจกรรมงานประจําป งบประมาณในการจัดกิจ (ป 58 : 20,000) ไดรวมกิจกรรม งานประเพณี

ทุงศรีเมือง กรรมฯ (ป 57 : 20,000) ทุงศรีเมือง

9 โครงการเสริมสรางคุณธรรม เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 1 คร้ัง/ป 50,000.00 30,000.00 30,000.00 ประชาชนและบุคลากร ประชาชนและ สวนการศึกษา

จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต พนักงาน พนักงานจาง และ บุคตลากร และประชาชน ของ อบต. รอยละ บุคลากรของ อบต.

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ประชาชนไดเขารวมกิจกรรม ในเขตพ้ืนที่ 70 มีความรูเร่ือง มีโอกาสสรางคุณธรรม

พนักงาน พนักงานจาง ผูสูงอายุ เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม คุณธรรมและจริยธรรม และจริยธรรม

ประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๐



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของทองถิ่น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

คุมกันของสังคมในมิติ ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ป 59 : 20,000) ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

วัฒนธรรม การ (ป 58 : 20,000) งบประมาณ งบประมาณจัดกิจกรรม

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

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

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ป 59 : 20,000) ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

การ (ป 58 : 20,000) งบประมาณ งบประมาณจัดกิจกรรม

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

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

บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ป 59 : 20,000) ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

สามเณรภาคฤดูรอนและ การ (ป 58 : 20,000) งบประมาณ งบประมาณจัดกิจกรรม

บวชศีลจาริณี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

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

อนุรักษ สืบสานประเพณี ในจัดกิจกรรมหรือโครง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี (ป 59 : 20,000) ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

กวนขาวทิพย การ (ป 58 : 20,000) งบประมาณ งบประมาณจัดกิจกรรม

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๑

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 3 สงเสริมดานการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย 1 คร้ัง / ป 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ประชาชนรอยละ 70 ประชาชนหันมา สวนการศึกษา

ของประชาชนในตําบล จัดซ้ืออุปกรณกีฬา (ป 59 : 100,000) มีอุปกรณกีฬา ออกกําลังกาย

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณกีฬา (ป 58 : 100,000) ในการออกกําลังกาย สงผลใหสุขภาพรางกาย

(ป 57 : 100,000) แข็งแรง หางไกล

ยาเสพติด

2 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ตานยาเสพติด เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 1 คร้ัง / ป 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ประชาชน ประชาชนมี สวนการศึกา

ประชาชนตานยาเสพติด การเลนกีฬา และเชื่อมความ ประชาชน เยาวชน ในเขต (ป 59 : 100,000) รอยละ 80 ความสามัคคี

สามัคคี เพ่ือสงเสริมใหประชาชน พ้ืนที่ (ป 58 : 100,000) มีความสัมพันธ และมีน้ําใจนักกฬา

ไดออกกําลัง รางกายแข็งแรง (ป 57 : 100,000) ที่ดีตอกัน

หางไกลยาเสพติด

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 1 คร้ัง- ป 150,000.00 30,000.00 30,000.00 ผูบริการ สมาชิกสภา การทํางานรวมกับหนวยงาน

การเลนกีฬาและเชื่อมความ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ (ป 59 : 20,000) พนักงานสวนตําบล อ่ืนๆ มีประสิทธิภาพ สวนการศึกษา

สามัคคีระหวาง องคกรปกครอง พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (ป 58 : 20,000) พนักงานจาง มีสุขภาพ บุคลากรไดเขารวมกิจกรรม

สวนทองถิ่น รางกายแข็งแรง แขงขันกีฬาสงผลที่ดีตอ

สัมพันธอันดีมีสุขภาพรางกาย

4 โครงการกอสรางลานกีฬาประจํา เพื่อสรางลานกีฬา ประจําชุมชน กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 มีสนามกีฬา มีสนามกีฬาที่มีสภาพดี สวนโยธา

ตําบลดงเย็น จํานวน 1 แหง (ป 59:1,500,000) ประจําชุมชน เหมาะสมกับการเลน

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) (ป 58:1,500,000) กีฬา

(ป 57:1,500,000)

5 โครงการกอสรางอัฒจรรยสนามกีฬา เพ่ือกอสรางอัฒจรรยสนามกีฬา กอสรางอัฒจรรย 250,000.00 250,000.00 250,000.00 รอยละ 80 ประชาชน สวนโยธา

เพ่ือใหมีสถานที่นั่งชมกีฬา จํานวน 2 อัฒจรรย ประชาชนมีสถานที่ มีสถานที่นั่ง

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) นั่งชมกีฬา ชมกีฬา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๑



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 4 สงเสริมดานสาธารณสุขใหกับประชาชนมีสุขภพาพอนามัยที่ดี และอยูดีมีสุข ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนกลุมอาสาสมัคร เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงาน 1 คร้ัง /ป 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ประชาชนรอยละ อสม.ประจําหมูบาน สํานักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน ภายใน ของอาสาสมัครสาธารณสุข อสม. ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น (ป 59 : 120,000) 60 มีสุขภาพที่แข็งแรง ในเขตพ้ืนที่ ปฏิบัติ งานสาธารณสุข

ตําบลดงเย็น มูลฐาน ประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 8 หมูบาน (ป 58 : 120,000) งานดานสาธารณสุข

ในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ป 57 : 120,000) มูลฐานมีประสิทธิภาพ

2 สนับสนุนโครงการกองทุนหลัก เพ่ือจายเปนเงินสมทบ สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน 140,000.00 140,000.00 140,000.00 อบต.สามารถจายเงิน มีศักยภาพในการ สํานักปลัด

ประกันสุขภาพตําบลดงเย็น กองทุนหลักประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพตําบลดงเย็น (ป 59 : 120,000) ตามขอผูกพันได บริหารจัดการและการ

(รายจายตามขอผูกพัน) ตําบลดงเย็น ไมนอยกวาละรอยละ 40 ของคาบริการ (ป 58 : 80,000) รอยละ 100 ปฏิบัติงานประชาชน

สาธารณสุขที่ไดจาก สปสช.แหงชาติ (ป 57 : 80,000) ตามที่กฎหมายกําหนด เกิดความพึงพอใจ

3 โครงการกอสรางลานสุขภาพชุมชน เพ่ือใหประชาชนไดมี กอสรางลานสุขภาพ หมูที่ 1-8 200,000.00 200,000.00 ความพึงพอใจ ประชาชนไดมีสถานที่ สวนโยธา

สถานที่พักผอนหยอนใจ -กอสรางสถานที่ออกกําลังกาย หมูที่ 2 (ป 59 : 120,000) รอยละ 80 ของ ในการออกกําลังกาย

(ตามแบบ ที่ อบต.กําหนด) (ป 58 : 120,000) ประชาชน

(ป 57 : 120,000)

4 ขอสนับสนุนชุดออกกําลังกาย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย จัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกาย - - 300,000.00 รอยละ 80 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ประจําชุมชน หมูที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗ ทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรง ไวบริการประชาชน (ป 59 : 200,000) ความพึงพอใจของ ที่แข็งแรง งานสาธารณสุข

ผูใชบริการ

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

ภาคีเครือขายธรรมนูญสุขภาพ สรางภาคีเครือขายธรรมนูญ ของโครงการ (ป 59 : 100,000) ของผูเขารวมกิจกรรม มีสุขภาพที่ดี ทั้งทาง งานสาธารณสุข

สูขภาพตําบลดงเย็น รางกาย จิตใจ

สติปญญา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๒



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 4 สงเสริมดานสาธารณสุขใหกับประชาชนมีสุขภพาพอนามัยที่ดี และอยูดีมีสุข ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน สงเสริมการดําเนินงาน ตลอดป 500,000.00           500,000.00           500,000.00            ประชาชนรอยละ ระบบการแพทย สํานักงานปลัด

และบริหารการจัดระบบการแพทย และบริหารจัดการระบบ (ป 59 : 400,000) 100 ไดรับ ฉุกเฉิน อบต. งานปองกันฯ

ฉุกเฉินของ อบต.ดงเย็น การแพทยฉุกเฉิน ความชวยเหลือ มีการพัฒนาบริหาร งานสาธารณสุข

จัดการมากยิ่งขึ้น

7 โครงการฝกอบรมและทบทวน เพ่ือฝกอบรมและทบทวน 1 คร้ัง/ป 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เจาหนาที่ ผูปฏิบัติการแพทย สํานักปลัด

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน สงบุคลากรชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน มีประสิทธิภาพในการ ฉุกเฉินเบ้ืองตน งานสาธารณสุข

เขารับการฝกอบรม ปฏิบัติหนาที่ มีความรูเพ่ิมขึ้นในการ สวนโยธา

รอยละ 80 ชวยเหลือผูบาดเจ็บ

ฉุกเฉิน

8 โครงการกอสรางอาคารศูนยสาธิตการ เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่ออก ทําการกอสรางอาคารศูนยสาธิตการ - 200,000.00 100,000.00 รอยละ 80 ชุมชนมีสถานที่ออก สํานักปลัด

ออกกําลังกายและสงเสริมสมรรถนะ กําลังกาย ออกกําลังกาย 1 แหง ความพึงพอใจของ กําลังกาย งานสาธารณสุข

สุขภาพชุมชน (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ผูใชบริการ สวนโยธา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๓

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ ๕ สงเสริมและควบคุมโรคติดตอ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงคและสนับสนุนการปองกัน ลดอัตราการปวยดวยโรคไข รณรงค ใหความรูแกประชาชน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ไขเลือดออกลดลง อัตรากาดรปวยดวย สํานักปลัด

โรคไขเลือดออก เลือดออก และเพ่ือให ในดานการปองกันโรคติดตอ (ป 59 : 100,000) เปน 0 โรคไขเลือดออก

ประชาชนมีสวนรวมในการ โรคไขเลือดออก (ป 58: 100,000) ลดลงสามารถควบคุม

ควบคุมปองกันโรคไขเลือด จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยฯลฯ (ป 57 : 100,000) การแพรระบายของ

ออก โรคไขเลือดออก

2 โครงการสงเสริมและรณรงคปองกัน เพ่ือสงเสริมใหประชาชน 1 คร้ัง / ป 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ผูติดเชื้อเอดส ผูเขารับการอบรมมีความ สํานักปลัด

และรณรงคแกปญหาโรคเอดส มีความรูความเขาใจ ประชาชนในเขต อบต.ดงเย็น อัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ เขาใจในการปองกันโรค

ในการปองกันและแกไขปญหา 0 และปฏิบัติตนใหพน

โรคเอดส จากโรคเอดส

3 โครงการควบคุมและปองกันโรคขาด เพ่ือใหประชาชนมีความรู ดําเนินการจัดกิจกรรมควบคุม  40,000.00 40,000.00 40,000.00 ประชาชนรอยละ ประชาชนในเขตตําบลดงเย็น สํานักปลัด

สารไอโอดีน สามารถปองกันโรคขาดสาร และปองกันโรคสารไอโอดีน (ป 59 : ๔0,000) 100 หางไกล ไมเปนโรคขาดสารไอโอดีน

ไอโอดีนได 1 คร้ัง / ป โรคขาดสารไอโอดีน สามรารถนําความรุ

ไปใชประโยชนได

4 โครงการณรงคสรางเขตปลอด เพ่ือสงเสริมและปองกัน จัดกิจกรรมรณรงคปองกัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สุนัชและแมวในเขต ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

โรคพิษสุนัขบา การเกิดอันตรายจาก สรางเขตปลอดพิษสุนัชบา (ป 59 : ๕0,000) พ้ืนที่ ควบคุมปองกันโรคพิษ

สัตวเล้ียงในฤดูรอน 1 คร้ัง / ป (ป 58 : ๕0,000) รอยละ 70 ถูกควบคุม สุนัขบาในสุนัขและแมว

จัดหาเวชภัณฑควบคุมและ ในเขต อบต.ดงเย็น มิใหเกิดโรค

ปองกันโรคพิษสุนัขบา

5 โครงการควบคุมและปองกันโรค สงเสริมและปองกันควบคุม จัดกิจกรรม 1 คร้ัง/ตอป 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ไขหวัดนก ประชาชนปลอดภัย สํานักปลัด

ไขหวัดนก โรคไขหวัดนก ประชาชนในเขตตําบลดงเย็น (ป 59 : ๕0,000) ลดลงเปน หางไกลโรคไขหวัดนก

(ป 58 : ๕0,000) 0 สามารถควบคุมการแพร

ระบาดของโรคไขหวัดนก

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๔



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 6 สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ เพ่ือดูแลอนุรักษทรัพยากรปา สนับสนุนงบประมาณ ใหแก 50,000.00 50,000.00 50,000.00 มีปาไมที่อุดมสมบูรณ ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัด

สวนปาเฉลิมพระเกียรติ ไมในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น คณะกรรมการหมูบาน ในการดูแล (ป 59 : 50,000) รอยละ 80 ในการอนุรักษตนไม

รักษาพ้ืนที่สวนปาเฉลิมพระเกียรติ (ป 58 : 50,000)

(ป 57 : 50,000)

2 ปลูกตนไมตามโครงการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาสีเขียว อบรม ใหความรูในการอนุรักษ 50,000.00             50,000.00            50,000.00             ชุมชนในเขตพ้ืนที่ ปาไมเพ่ิมข้ึน  และประชาชน สํานักปลัด

กิจกรรมของจังหวัด/อําเภอ ในเขตตําบล ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ป 59 : 50,000) รอยละ 70 นาอยู ไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน

และ อบต.ดงเย็น เพ่ือรณรงคใหประชาชน ปลูกตนไปเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาสีเขียว ทั้งตําบล  

ปลูกตนไม 

3 โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม เพ่ือรักษาหนาลดลดการพัง ไหลทางลูกรัง คันคูคลอง ลําหวย 50,000.00 50,000.00 50,000.00 หวย หนอง คลองบึง ลดการพังทลาย สํานักปลัด

พระเกียรติ ทลายของหนาดิน เพ่ือเทิด ที่สาธารณะ ทั้ง 8 หมูบาน (ป 59 : 50,000) ในพ้ืนที่ รอยละ 70 ของหนาดิน

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ ไมพังทลาย

พระเจาอยูหัว

4 โครงการคืนพันธปลาสูแหลงน้ํา เพ่ือสงเสริมการอนุรักษพันธ ทําการปลอยสัตวน้ําแหลงน้ํา 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ 60 สัตวน้ํามีปริมาณ สํานักปลัด

สัตวน้ํา เพ่ือใหประชาชน ตามแหลงน้ําที่สําคัญ (ป 59 : 50,000) ของปริมาณสัตวน้ํา เพ่ิมขึ้น

เล็งเห็นความสําคัญของสัตว ในเขตพ้ืนที่ (ป 58 : 50,000) ที่เพ่ิมขึ้น

น้ํา

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๕



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 6  สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือปรับทัศนียภาพที่สวยงาม -ทําการปรับปรุงภูมิทัศน ใหมีความ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ชุมชนหมูที่ 1-8 ชุมชนในเขตพ้ืนที่ สวนโยธา

ทางเขาหมูบานใหมีความ สวยงาม หมูที่ 1 -8 รอยละ 70 นาอยู มีสภาพภูมิทัศนที่ สํานักปลัด

สวยงาม นาอยู เปนระเบียบ สวยงาม รมร่ืน

เรียบรอย

6 โครงการจัดหาถังขยะในเขต เพ่ือจัดหาถังขยะในเขต มีถังขยะเพียงพอรองรับ 500,000.00           500,000.00          500,000.00            จํานวนถังขยะ มีถังรองขยะสําหรับ สํานักปลัด

พ้ืนที่ ตําบลดงเย็น อบต.ดงเย็นและเกิดความ ขยะในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น (ป 59 : 400,000) ที่ไดจัดซ้ือ รอการเก็บขนไปสูบอ

สะอาดในชุมชน

7 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือพัฒนาองคความรูแก ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ปญหาขยะในหมูบาน ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ในชุมชน ประชาชนในการ จํานวน 8 หมูบาน ลดลงรอยละ 50 บริหารจัดการขยะ

จัดการขยะมูลฝอยและ มูลฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล ส่ิงปฏิกูล

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๖



ยุทธศาสตรที่ 3. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขฯ

แนวทางที่ 7 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

ชุมชน เที่ยวที่สวยงามและ แหลงทองเที่ยวที่มีในชุมชน (ป 59 : 500,000) รอยละ 80 ไดรับการ พักผอนหยอนใจ สํานักปลัด

สงเสริมอาชีพใหกับคน หมูที่ 1 -8 พัฒนา และเปนแหลง

ในชุมชน ทองเที่ยวใน

ตําบลดงเย็น

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๗

งบประมาณและที่ผานมา



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4. ดานการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

 แนวทางที่ 1  สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาสังคม และความยากจน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการดําเนินงาน เพ่ือเสริมสรางใหสถาบัน ศูนยพัฒนาครอบครัว 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ครอบครัวรอยละ เสริมสรางใหสถาบันครอบครัว สํานักปลัด

ศูนยพัฒนาครอบครัว ครอบครัวเขมแข็ง 1 แหง (ป 59  :20,000) 70 มีความเขมแข็ง เขมแข็งปองกันและแกไขปญหา

(ป 58  :20,000) ของชุมชน

(ป 57  :20,000)

2 โครงการเสริมสราง เพ่ือสรางความรักความเขาใจ จัดกิจกรรมสรางฐานความรู 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ครอบครัวรอยละ เสริมสรางใหสถาบันครอบครัว สํานักปลัด

ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง และความสัมพันธระหวางสมาชิก ใหกับสมาชิกในครอบครัว (ป 59  :20,000) 70 มีความแขมแข็ง เขมแข็งปองกันและแกไขปญหา

ในครอบครัว บทบาทหนาที่ (ป 58  :20,000) ของชุมชน

และปลูกฝงวิถีการดําเนินชีวิต (ป 57  :20,000)

3 โครงการจางนักเรียนนักศึกษา เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา นักเรียน/นักศึกษา 20,000.00 20,000.00 20,000.00 นักเรียน/นักศึกษา นักเรียนนักศึกษา สํานักปลัด

ในชวงปดภาคเรียน ทํางานในชวงปดภาคเรียน ในเขต อบต.ดงเย็น รอยละ 20 มีงานทํา มีงานทําในชวง

และลดปญหาการวางงาน ในชวงปดภาคเรียน ปดภาคเรียนและมีรายได

แกไขปญหาความยากจน

4 โครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร เพ่ือใหความชวยเหลือ ตลอดป 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชน ประชาชน สํานักปลัด

รายไดนอยและผูดอยโอกาส ผูยากจนยากไร ประชาชนในเขต รอยละ 100 ในเขต อบต.

ไรที่พ่ึง ผูดอยโอกาส อบต.ดงเย็น ไดรับความชวยเหลือ ไดรับความชวยเหลือ

ในเขตพ้ืนที่ ตามกฎหมาย

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา  ๖๘

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่ 1.การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ความสามารถในการแขงขัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2560   -  2562) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ 2 สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุในเขต 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด

ผูสูงอายุและเพ่ือใหผูสูงอายุ อบต.ดงเย็น (ป 59 : 2,500,000) รอยละ 100 งานสวัสดิการสังคม

มีความเปนอยูที่ดี ไดรับความชวยเหลือ

2 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพ ผูพิการในเขต 2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 ผูพิการรอยละ ผูพิการมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด

ผูพิการและเพ่ือใหผูพิการ อบต.ดงเย็น (ป 59 : 1,000,000) 100 ไดรับความ งานสวัสดิการสังคม

มีความเปนอยูที่ดี ชวยเหลือ

3 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายเปนคาเบ้ียยังชีพ ผูปวดเอดส 110,000.00 110,000.00 110,000.00 ผูปวยเอดส ผูปวยโรคเอดสมีรายได สํานักปลัด

ผูปวยเอดสและเพ่ือใหมีความ ในเขต อบต.ดงเย็น (ป 59 : 80,000) รอยละ 90 เพ่ิมขึ้น งานสวัสดิการสังคม

เปนอยูที่ดีขึ้น (ป 58 : 80,000) ไดรับความชวยเหลือ

(ป 59 : 80,000)

4 จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพสูงอายุ เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุ ไดทํา 1 คร้ัง/ป 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการดูแล สํานักปลัด

กิจกรรมรวมกัน สงเสริมใหผู ผูสูงอายุในเขต (ป 59 : 80,000) รอยล 60 สุขภาพเหมาะสม งานสวัสดิการ

สูงอายุมีสุขภาพรางกายแข็งแรง อบต.ดงเย็น (ป 58 : 80,000) มีสุขภาพแข็งแรง

และเพ่ือใหผูสูงอายุไดรับการดูแล (ป 59 : 80,000)

ดานการบริการสาธารณสุข

5 โครงการศูนยพัฒนาสมรรถภาพ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ สนับสนุนงบประมาณ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 ความพึงพอใจ ผูสูงอายุ เยาวชนและวัยทํางาน สํานักปลัด

ทางกาย 3 วัย ตําบลดงเย็น บริการแกผูสูงอายุ เยาวชน ในการจัดกิจกรรมและ (ป 59 : 800,000) รอยละ 80 ของ ไดรับการบริการ รพ.สต.

และวัยทํางาน บริหารจัดการศูนยฯ (ป 58 : 800,000) ผูรวมโครงการ

(ป 59 : 800,000)

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๖๙



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

4.2 สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส เด็ก เยาวชน และผูดอยโอกาส ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 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 (ป 59 : 10,000) ที่ไดจัดกิจกรรม ไดมีงบประมาณในการ จังหวัดอุดรฯ

(ป 58 : 10,000) ดําเนินกิจกรรม สํานักปลัด

(ป 57 : 10,000)

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

ตามโครงการจัดกิจกรรม ก่ิงกาชาดอําเภอบานดุง ก่ิงกาชาดอําเภอบานดุง (ป 59 : 10,000) ที่ไดจัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ บานดุง

สาธารณะกุศล เพ่ือจัดทํากิจกรรมสาธารณกุศล (ป 58 : 10,000) สาธารณกุศล สํานักปลัด

(ป 57 : 10,000)

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๗๐

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ 3  การสงเสริมและพัฒนากลุม องคกรตางๆ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

1 โครงการพัฒนากลุมสตรี เพ่ือใหการดําเนินงานของกลุม ดําเนินการสนับสนุนกลุมสตรี 30,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชน รอยละ 60 กลุมพัฒนาสตรี มีความรู สํานักปลัด

ตําบลดงเย็น พัฒนาสตรีมีประสิทธิภาพสงเสริม เพ่ือสงเสริมดานการประกอบ (ป 59 : 30,000) มีอาชีพเสริม มีอาชีพเสริม เพ่ิมรายได งานสวัสดิการสังคม

อาชีพและเพ่ิมรายได อาชีพ สงเสริมการประกอบอาชีพ (ป 58 : 30,000)

อบรม ฯลฯ (ป 57 : 30,000)

2 โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพ่ือสงเสริมใหสตรีมีความเขาใจ อุดหนุนงบประมาณในการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 สมาชิกกลุมสตรี สตรีมีความรูความเขาใจในบทบาท สํานักปลัด

ในบทบาทหนาที่สงเสริมการมี จัดกิจกรรมเนื่องใน (ป 59 : 50,000) รอยละ 80 ไดมี หนาที่มีความรู ความสามารถ งานสวัสดิการสังคม

สวนรวมสรางความสามัคคี วันสตรีสากลใหแกกลุมพัฒนา (ป 58 : 50,000) สวนรวมกิจกรรม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ในการพัฒนาทองถิ่น สตรีตําบลดงเย็น (ป 57 : 50,000)

3 โครงการจัดตั้งเครือขายเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนมีกิจกรรมนอก สนับสนุนงบประมาณในการ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เยาวชน รอยละ 70 เยาวชนมีการจัดกิจกรรม สํานักปลัด

ในตําบลดงเย็น หองเรียนและมีสถานที่ทํากิจกรรม จัดตั้งเครือขาย (ป 59 : 20,000) ไดเขารวมกิจกรรม นันทนาการและใชเวลาวาง

นันทนาการตางๆ (ป 58 : 20,000) ใหเกิดประโยชน

(ป 57 : 20,000)

4 โครงการสวัสดิการชุมชนกองทุน เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณในการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 รอยละ 90 ของกองทุน กองทุน ฯ มีงบประมาณ สํานักปลัด

วันละบาทตําบลดงเย็น สนับสนุนกองทุนสวัสดิการกองทุน ดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการ (ป 59 : 50,000) มีความเขมแข็ง ในการบริหารจัดการ กองทุน

วันละบาทตําบลดงเย็น ชุมชนวันละบาท (ป 58 : 50,000) มีความเขมแข็ง

(ป 57 : 50,000)

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                              หนา ๗๑



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ ๔ สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

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

บําบัดอยางตอเนื่อง ผูบําบัดมีอาชีพ มีรายได ที่ไดรับการบําบัด (ป 59 : 100,000) จัดกิจกรรม ที่ไดรับการบําบัด ไมหวน งานปองกันฯ

สามารถเล้ียงดูตนเองได ทั้ง 8 หมูบาน (ป 58 : 100,000) หรือ จํานวนผูบําบัด กลับไปยุงเก่ียวกับ

(ป 57 : 100,000) ที่ไดเขารับฝกอบรม ยาเสพติด

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายา เพ่ือสงเสริมและปองกัน จัดกิจกรรมดานการปองกัน 100,000.00           100,000.00            100,000.00           ยาเสพติดลดลง เยาวชน ประชาชน หางไกล สํานักปลัด

เสพติดในชุมชน แกไข ยาเสพติดที่แพรระบาด และแกไขปญหายาเสพติด (ป 59 : 100,000) รอยละ 10 ยาเสพติด งานปองกันฯ

(ป 58 : 100,000)

ในเขตตําบล (ป 57 : 100,000)

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

แพรระบาดของยาเสพติด แกไข ยาเสพติดที่แพรระบาด ตั้งดานตรวจคนหากลุมผูคา (ป 59 : 100,000) ของกิจกรรม ยาเสพติดลดการเกิดปญหา รพ.สต.ดงเย็น

ในเขตตําบล ผูเสพ (ป 58 : 100,000) หรือโครงการ ยาเสพติดในพ้ืนที่ สภ.ดงเย็น

(ป 57 : 100,000) ยาเสพติดลดลง

รอยละ 10

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

โครงการจัดระเบียบสังคม ปกครองอําเภอบานดุง ปกครองอําเภอบานดุง (ป 59 : 5,000) ในการอุดหนุน ไดมีงบปะมาณในการดําเนิน อําเภอบานดุง

เพ่ือนําไปจัดกิจกรรม (ป 58 : 5,000) การดานการจัดระเบียบสังคม สํานักปลัด

ตามโครงการฯ (ป 57 : 5,000)

5 อุดหนุนโครงการฝกอบรม เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 10,000.00            10,000.00             10,000.00            จํานวนคร้ังตอป ปกครองอําเภอบานดุงมี ปกครอง

ผูประสานพลังแผนดิน เพ่ือดําเนินการตามโครงการฯ ปกครองอําเภอบานดุง ฯ (ป 59 : 10,000) ที่อุดหนุนสวน งบประมาณในการฝกอบรม อําเภอบานดุง

ปกครองบานดุง ที่ปกครองอําเภอบานดุง กําหนด (ป 58 : 10,000) ราชการอ่ืน พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด สํานักปลัด

(ป 57 : 10,000)

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๗๒



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ ๔ สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 อุดหนุนโครงการฝกอบรม เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 70,000.00            70,000.00             70,000.00            จํานวนคร้ังตอป ปกครองอําเภอบานดุงมี ปกครอง

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเสพ เพ่ือดําเนินการตามโครงการฯ ปกครองอําเภอบานดุง ฯ (ป 59 : 70,000) ที่อุดหนุนสวน งบประมาณในการฝกอบรม อําเภอบานดุง

"คายพลังแผนดิน เอาชนะเสพติด ที่ปกครองอําเภอบานดุง (ป 58 : 70,000) ราชการอ่ืน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูเสพฯ

เกงและดี  To Be Nuber One" กําหนด (ป 57 : 70,000)

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

ประสานพลังแผนดิน เพ่ือดําเนินการตามโครงการฯ ปกครองอําเภอบานดุง ฯ (ป 59 : 10,000) ที่อุดหนุนสวน งบประมาณในการฝกอบรม อําเภอบานดุง

ปกครองบานดุง ที่ปกครองอําเภอบานดุง กําหนด (ป 58 : 10,000) ราชการอ่ืน พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด สํานักปลัด

(ป 57 : 10,000)

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                               



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ 5  สงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางปอมยาม เพ่ือใหประชาชนมีสถานที่อยู ทําการกอสรางปอมยามประจํา 200,000.00             200,000.00            200,000.00           ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ สวนโยธา

ประจําหมูบาน เวรยามเพ่ือรักษาความปลอดภัย หมูบาน รอยละ 80 อยูเวรยามเพ่ือลดการเกิด

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

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

2 โครงการจัดทําปายจราจร เพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนน จัดทําปายจราจรใหกับชุมชน 80,000.00              80,000.00             80,000.00            รอยละ 80 ลดการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน สํานักปลัด

ประจําหมูบาน ไดแกหมูที่ 1-8 ประชาชนมีความ ประชาชนมีความปลอดภัย สวนโยธา

ปอลดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน

3 โครงการสายตรวจประจําตําบล เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต สนับสนุนงบประมาณในการ 80,000.00              80,000.00             80,000.00            รอยละ 100 ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัด

และทรัพยสินทรของประชาชน ในการดําเนินโครงการ (ป 59 : 80,000) ประชาชนมีความ ในชีวิตและทรัพยสินทร สภ.ดงเย็น

ปองกันการเกิดเหตุอาชญากรรม (ป 58 : 80,000) ปอลดภัย และลดการเกิดอาชญกรรม

ในพ้ืนที่ (ป 57 : 0) ในชุมชน

4 โครงการสายตรวจประจําหมูบาน เพ่ือสงเสริมใหประชาชน สนับสนุงบประมาณ 40,000.00              40,000.00             40,000.00            รอยละ 100 ประชาชนมีสวนรวมในการรักษา สํานักปลัด

เฝาระวัง รักษาความสงบ ในการดําเนินโครงการสายตรวจ (ป 59 : 40,000) ประชาชนมีความ ความสงบเรียบรอย ประชาชน สภ.ดงเย็น

ภายในหมูบาน ประจําหมูบาน จํานวน 8 (ป 58 : 40,000) ปอลดภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและ

หมูบานๆ ละ 5,000บาท (ป 57 : 0) ทรัพยสิน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                              หนา ๗๓



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ 6   สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการชวยเหลือประชาชนใน เพ่ือใหการชวยเหลือและบรรเทา ใหความชวยเหลือประชาชน 800,000.00             800,000.00            800,000.00           ประชาชนรอยละ 100 ประชาชนไดรับความชวย ทุกสวนราชการ

ในกรณีฉุกเฉิน ปญหาความเดือนรอนของ ที่ประสบภัย (ป 59 : 800,000) ไดรับการบรรเทา เหลือบรรเทาความเดือนดรอน

(รายจายงบกลาง) ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตางๆ (ป 58 : 700,000) ความเดือดรอน

เชน วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ฯลฯ (ป 57 : 700,000) ตามที่กฎหมายกําหนด

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

ทางถนน ชวงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน ปองกันและลดอุบัติเหตุ (ป 59 : 150,000) เปน 0 ลดอุบัติเหตุทางถนน

เทศกาลปใหม (ป 58 : 150,000)

เทศกาลสงกรานต (ป 57 : 150,000)

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

ภัยฝายพลเรือนตําบลดงเย็น การปฏิบัติหนา ของ อปพร. บริหารจัดการศูนย (ป 59 : 150,000) รอยละ 80 มีประสิทธิภาพ ประชาชได

มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ (ป 58 : 100,000) มีประสิทธิภาพ รับความสะดวกในการติดตอขอรับ

ของ อปพร. (ป 57 : 100,000) การชวยเหลือ

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

ปฏิบัติหนาที่ของ ในการปฏิบัติงาน (ป 59 : 100,000) ปองกันเหตุสาธารณภัย ความสามารถ ในการปฏิบัติ

อปพร. ให อปพร. อยางตอเนื่อง (ป 58 : 100,000) และไดรับความชวยเหลือ หนาที่เพ่ือใหการชวยเหลือ

ทุกป (ป 57 : 100,000) รอยละ 80 ประชาชน

5 สนับสนุนจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ เพ่ือจะไดมีวัสดุครุภัณฑที่จําเปฯ จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑที่จําเปน เชน 100,000.00             100,000.00            100,000.00           รอยละ 80 มีวัสดุครุภัณฑที่ดจําเปฯ สํานักปลัด

ที่มีความจําเปนเก่ียวกับงานดาน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัต ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ (ป 59 : 100,000) อปพร.มีอุปกรณ และมีประสิทธิภาพในการ

การปองกันและ งานชวยเหลือประชาชนในตําบล วิทยาศาสตรการแพทย ในการปองกันและ ปฏิบัติงานชวยเหลือ

บรรเทาสาธารณภัย ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง บรรเทาสาธารณภัย ประชาชนตําบล

ครุภัณฑอ่ืนๆๆ ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๗๔



ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม

แนวทางที่ 6   สงเสริมดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมใหความรูดาน เพ่ือเปนการพัฒนาใหความรู จัดกิจกรรม อบรม 50,000.00              50,000.00             50,000.00            ประชาชน นักเรียน ประชาชน เยาวชน สํานักปลัด

วินัยจราจรและดานการปองกัน ดานวินัยจราจร ดานการ แกประชาชน /นักเรียน เยาวชน รอยละ 70 นักเรียนรักศึกษษ

และบรรเทาสาธารณภัย ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษา มีความรูดานวินัยจราจร มีความรูดานวินัยจราจร

มีความรูดานการปองกัน ดานการปองกันและบรรเทา

และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย

7 โครงการวันอาสาสมัครปองกันภัย เพ่ือเปนการพัฒนาเครือขาย 1 คร้ัง /ป 30,000.00              30,000.00             30,000.00            ประชาชนและ ประชาชนและ อปพร. สํานักปลัด

ฝายพลเรือน (อปพร.) อปพร. และเล็งเห็นความสําคัญ อปพร.ตําบลดงเย็น อปพร. รอยละ 100 เล็งเห็นความสําคัญ

ของ อปพร. ไดเล็งเห็นความสําคัญ ของ อปพร.

ในหนาที่

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                     หนา ๗๕

งบประมาณและที่ผานมา



 - ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 พัฒนาดานการจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (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.ออมกอ ในการบริหารจัดการ (ป 59 : 50,000) ในการจัดกิจกรรม สะดวกในการใหบริการดาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดจาง ระดับ อําเภอ ศูนยขอมูลขาวสาร ระดับอําเภอ (ป 58 : 50,000) การประชาสัมพันธ การจัดซ้ือ

(ระดับอําเภอ) (ป 57 : 50,000) จัดจาง ระดับอําเภอ

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

สรางความสมานฉันท สามัคคีในชุมชน จัดฝกอบรม ประชุมชี้แจง (ป 59 : 100,000) 80 ของประชาชน สมัครสมานสามัคคี

(ป 58 : 100,000) ที่เขารวมโครงการ

3 โครงการอบรมทักษะการใช เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด จัดอบรมโครงการ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ความพึงพอใจรอยละ เยาวชน ประชาชน สวนการศึกษาฯ

ภาษาอังกฤษ การอานการเขียน ภาษา ใหความรูดานการใชภาษา (ป 59 : 50,000) 80 ของประชาชน บุคลากร อบต.ดงเย็น

อังกฤษ ใหกับประชาชน อังกฤษ (ป 58 : 50,000) ที่เขารวมโครงการ มีความรูความเขาใจ

เด็กเยาวชน และบุคลากร (ป 57 : 50,000) ในการใชภาษาอังกฤษ

ใน อบต.ดงเย็น

4 โครงการจัดประชุมประชาคม เพ่ือเสริมสรางการมีสวนรวม จัดเวทีประชาคมหมูบาน 50,000.00              50,000.00              50,000.00              ประชาชนใหความ สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้น สํานักปลัด

หมูบานและประชาคมตําบล ของประชาชนในการเสนอ และระดับตําบล (ป 59 : 50,000) รวมมือกับ อบต. ในชุมชนไดตรง

เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผน ความคิดเห็น ทั้ง 8 หมูบาน (ป 58 : 50,000) ในการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค

พัฒนาสามป ในนการดําเนินงานระหวาง (ป 57 : 50,000) รอยละ 80

อบต.กับชุมชน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๗๖

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดที่  1. การสรางความเขมแข็งในสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 6. การประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการภาครัฐ

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2560   -  2562) 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการเลือกตั้งผูบริหาร เพ่ือจัดการเลือกตั้งผูบริหาร ประชาชนในเขต 50,000.00              200,000.00             200,000.00             ประชาชนรอยละ ประชาชนไดมีสวนรวม สํานักปลัด

ทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น ทองถิ่นและสมาชิกสภา อบต. 80 ขึ้นไป มาใช ในการเลือกตั้ง

ทองถิ่นและสมาชิกสภา สิทธิเลือกตั้ง

6 โครงการอบรมใหความรู เพ่ือใหการดําเนินการจัด จัดทําโครงการจัดทําแผน 50,000.00              50,000.00              50,000.00              รอยละ 70 การจัดทําแผนเปนไปอยางมี สํานักปลัด

การขับเคล่ือนแผนชุมชน การสนับสนุนในการทํา ชุมชน/หมูบาน (ป 59 : 30,000) ประชาชนมีความเขาใจ ประสิทธิภาพสามารถแกไข

ขับเคล่ือนแผนพัฒนาสามป แผนพัฒนาชุมชน จัดฝกอบรม จัดเก็บขอมูล เก่ียวกับการจัดแผน ปญหาใหกับประชาชนได

สูการพัฒนาทองถิ่น อยางตรงจุด และประชาชน

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผน

7 โครงการบริการจัดการศูนย เพ่ือปองกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน สนับสนุนงบประมาณ 30,000.00              30,000.00              30,000.00              การบริหารศูนยฯมี มีศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข สํานักปลัด

ยุติธรรมชุมชนตําบลดงเย็น เพื่อรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ในการบริหารจัดการศูนย ประสิทธิภาพและ รองเรียนไวบริการประชาชน

และรับแจงเบาะแสการกระทําผิดกําหมาย ยุติธรรมชุมชนตําบลดงเย็น ประสิทธิผล รอยละ 80

เพ่ือไกลเกียนประนอมขอพิพาท

หรือการจัดการความขัดแยง ฯลฯ

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

ประชาชน ใหความสะดวกแกประชาชน ประชาชนนอกสถานที่ (ป 59 : 50,000) ในการจัดกิจกรรม ในการใหบริการตางๆ ของ

ที่มาติดตอราชการ 1 ป / คร้ัง (ป 58 : 50,000) อบต.ดงเย็น

9 ฝกอบรมการเตรียมความพรอม ประชาชนในเขตตําบล จัดโครงการฝกอบรม 50,000.00              50,000.00              50,000.00              ความพึงพอใจรอยละ ประชาชนไดมีความรู และ ทุกสวนาชการ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ ดงเย็นมีความพรอม ใหกับประชาชนในพ้ืนที่ (ป 59 : 50,000) 80 ของประชาชน พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

อาเซียน AEC ในการกาวเขาสูประชาคม (ป 58 : 50,000) ที่เขารวมโครงการ

เศรษฐกิจอาเซียน

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๗๗



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ ๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐฯ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการจัดตั้งลูกเสือขาวบาน เพ่ือเปนการสรางเครือขาย จัดทํากิจกรรมฝกอบรม 220,000.00             220,000.00             220,000.00             รอยละ 80 ประชาชนไดทํากิจกรรมรวมกัน สํานักปลัด

เฉลิมพระเกียรติฯ สรางความ สรางความเข็มแข็ง ลูกเสือขาวบาน จํานวน 1 รุน (ป 59 : 220,000) ความพึงพอใจของ สรางความเขมแข็งสามัคคี สวนการศึกษา

ปรองดองสมานฉันท ความสามัคคีของคนในชุมชน ผูเขารวมโครงการ ในชุมชน

11 ใหความรูแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับรูขอมูล จัดอบรม หรือ ทําเอกสาร 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ประชาชนบุคลากร ประชาชนและบุคลากร สํานักปลัด

ดานขอมูลขาวสารตาม ขาวสารของทางราชการ เผยแพร หรือ ประชา (ป 59 : 220,000) รอยละ 80 มีความรูและสามารถนําไปใช

พรบ.ขอมูลขาวสาร อยางถูกตอง และรวดเร็ว สัมพันธ แกประชาชน (ป 58 : 220,000) มีความรูเก่ียวกับ ประโยชนได

พ.ศ.2540 และบุคลากรขององคกร ขอมูลขาวสาร

12 โครงการจัดงานสงทายปเกา เพ่ืออุดหนุนงบประมาณ อุดหนุนงบประมาณ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จํานวนคร้ังตอป หนวยงานที่ขอรับ สํานักปลัด

ตอนรับปใหม ในจัดกิจกรรมหรือโครงการ ที่ทําการปกครองอําเภอ ในการอุดหนุน งบประมาณ มีงบ

บานดุง งบประมาณ งบประมาณจัดกิจกรรม

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค

13 โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพและ เพ่ือใหการ ปชส.ขาวสารตางๆ 1ฉบับ/บาน/วัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ประชาชนไดรับรู ประชาชนไดรับทราบขาวสาร สํานักปลัด

วารสานตางๆ ใหแกที่อาน เขาถึงประชาชน เวนวันหยุดเสาร - อาทิตย ขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางทันทวงทีและครอบคลุม

หนังสือพิมพประจําหมูบาน เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรู 2 ฉบับ/ วัน /อบต. ทั้งตําบล

และประจําที่ทําการ อบต. ใหแกประชาชน

14 โครงการจางหนวยงานหรือ เพ่ือจายเปนคาจางในการ 1 คร้ัง/ ป 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ผลการสํารวจ นําผลการประเมิน สํานักปลัด

สถาบันภายนอกที่เปนกลาง จางหนวยงานหรือสถาบัน ประชาชนในเขตพ้ืนที่ มีความถูกนอง ความพึงพอใจของประชาชน

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ภายนอกท่ีเปนกลางมาดําเนินการ ตําบลดงเย็น รอยละ 80 มาปรับปรุงในการปฏิบัติงาน

ในการใหบริการประชาชน สํารวจความพึงพอใจฯ ของ อบต.ดงเย็น

ของ อบต.ดงเย็น

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                 หนา ๗๘

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนางานดานพัฒนาบุคลากร ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมการอบรม/สัมมนา เพ่ือใหบุคลากรทองถิ่น บุคลากรทอง ทั้งฝาย 400,000.00             400,000.00            400,000.00           บุคลากรมีความรู บุคลากรทองถิ่นไดมีความรู ทุกสวนราชการ

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ทั้งฝายการเมือง  และ การเมือง และฝายประจํา (ป 59 : 400,000) มีความสามารถในการ สามารถนํามาปฏิบัติ เพ่ือ

สวนตําบล พนักงานจาง ฝายประจํา ไดเพ่ิมพูนทักษะ ตลอดป (ป 58 : 400,000) ปฏิบัติงานสูงขึ้น พัฒนาองคกรตอไป

ทั้งดานวิชาการ และปฏิบัติ (ป 57 : 400,000) รอยละ 80

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรทางการ บุคลการทางการศึกษา 24,000.00              24,000.00             24,000.00            รอยละ 10 ของครู ครูผูดูแลเด็ก สวนการศึกษา

ทางการศึกษา /ผูดูแลเด็ก ศึกษา /ผูดูแลเด็ก หรือผูดูแลเด็ก ไดรับการ (ป 59 : 24,000) ผูดูแลเด็กมีความรู มีความรูความสามารถ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เขาฝกอบรมฯ (ป 58 : 24,000) ความสามารถ ในการสอน

ในการปฏิบัติหนาที่ (ป 57 : 24,000)

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

ดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทํางานของผูบริหาร สมาชิก นอกสถานที่ (ป 59 : 400,000) ความพึงพอใจ และนําความรูที่ไดมาพัฒนา

การพัฒนาตนอง พัฒนาชุมชน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง (ป 58 : 400,000) ของผูเขารวมโครงการ การทํางานของบุคลากรใน

สูการพัฒนาทองถิ่น ผูนําทองถิ่น องคกร

5 คาใชจายในหมวดงบกลาง เพ่ือใหการบริการประชาชน ดําเนินการเบิกจายตาม 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 อบต.สามารถจาย พนักงานสวนทองถิ่น ทุกสวนราชการ

 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ เกิดความสะดวกรวดเร็ว หมวด และ รายละเอียด (ป 59 : 1,500,000) เงินสมทบ กบท. มีขวัญและกําลังใจ

บํานาญ ฯลฯ ตลอดจนคาใชจายอ่ืน ที่ ของงานที่กําหนด (ป 58 : 1,500,000) ไดรอยละ 100 ในการปฏิบัตงาน

เขาลักษณะฯ (ป 57 : 1,500,000) ตามกฎหมายกําหนด

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                   หนา ๗๙



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีสถานที่เพียงพอ ทําการกอสรางอาคาร - 600,000.00            600,000.00           มีประสิทธิภาพ มีสถานที่ในการปฏิบัตงาน สวนโยธา

อเนกประสงค (กองชาง) ในการทํางาน มีสถานที่ อเนกประสงค (กองชาง) ในการปฏิบัติงาน เปนสัดสวนและ

บริการประชาชน จํานวน 1 หลัง สูงขึ้นรอยละ 70 ขึ้นไป ประชาชนไดรับความสะดวก

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) ในการมาติดตอราชการ

2 โครงการกอสรางหองน้ํา เพ่ือใหมีหองน้ําที่เพียงพอ ทําการกอสรางหองน้ํา - 350,000.00            350,000.00           ความพึงพอใจ ประชาชนมีหองน้ําเพียงพอ สวนโยธา

ประชาชน /ผูพิการ/ผูมาติดตอ ตอการใหบริการ จํานวน ๑ หลั รอยละ 70 ของ ตอการใชบริการ

ราชการ ประชาชนผูมาติดตอราชการ พรอมปายประชาสัมพันธ ผูใชบริการ

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

3 โครงการกอสรางหอประชุม เพ่ือกอสรางหอประชุม 1 แหง 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 ประชาชนรอยละ 80 ประชาชนไดรับความสะดวก สวนโยธา

อเนกประสงค อเนกประสงคและเพียงพอ ในเขต อบต.ดงเย็น พอใจขในการใช ในการทํากิจกรรม

ตอการใชบริการ พรอมปายประชาชสัมพันธ บริการหอประชุม ที่หอประชุม

โครงการ 1 ปาย 

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมตอเติม เพ่ือปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงตอเติมอาคาร 350,000.00            350,000.00            350,000.00           มีประสิทธิภาพ การดําเนินงาน สวนโยธา

อาคารที่ทําการ อบต.ดงเย็น ตอเติมอาคารที่ทําการ ที่ทําการ อบตงดงเย็น ในการปฏิบัติงาน ของ อบต.มีความสะดวก

อบต.ดงเย็น (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) สูงขึ้นรอยละ 70 ขึ้นไป มีสถานที่การปฏิบัติงานเปนสัดสัด

และเพ่ือเพียงพอตอการให ประชาชนไดรับความสะดวก

บริการ

5 กอสรางร้ัวสํานักงาน เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย กอสรางร้ัวรอบ อบต.ดงดงเย็น - 500,000.00            500,000.00           สถานที่ราชการ สํานักงานราชการมีร้ัว สวนยโยธา

อบต.ดงเย็น แกทรัพยสินของทาง (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) มีความปลอดภัย รอบขอบชิดมีขอบแขตที่จัดเจน

ราชการ รอยละ 80 เพ่ิมความปลอดภัยแกทรัพยสิน

ของทางราชการ

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                หนา ๘๐



ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศบริเวณ - ปรับปรุงลานเสาธง ตกแตงสวน 500,000.00 300,000.00 300,000.00 อบต.มีสถานที่ทํางาน บริเวณที่ทําการ สวนโยธา

บริเวณสํานักงาน องคการบริหาร ที่ทําการองคการบริหาร - ปรับปรุงถนนรอบสํานักงาน รอยละ 80 นาอยู มีความสวยงามเปนระเบียบ

สวนตําบลดงเย็น สวนตําบลดงเย็น - ปรับปรุงระบบรางระบายน้ํา เพ่ิมประสิทธิถภาพ รอยรอย
- ลงทอระบายน้ําหนาท่ีทําการ อบต. ในการทํางาน รอยละ 
- ลงทอระบายน้ําหนาท่ีทําการ อบต.

(ตามแบบที่ อบต.กําหนด) 80

7 โครงการกอสรางสถานีน้ํามัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการ ทําการกอสรางสถานีเบิกจาย - 600,000.00            50,000.00            มีประสิทธิภาพในการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ สวนโยธา

ประจํา อบต.ดงเย็น เบิกจายน้ํามัน  สามารถความคุม น้ํามัน (ยอย) ( ป 59 : 600,000) ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ในการปฏิบัติงาน สวนการคลัง

การเบิกจายน้ํามัน ในการใช 1 แหง ( ป 58 : 600,000) รอยละ 70 เกิดความสะดวก

รถยนตสวนกลาง  รถดังเพลิง (ตามแบบที่ อบต.กําหนด) และควบคุมการใชจายน้ํามันได

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                     หนา ๘๑

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร

แนวทางที่ 5 สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.ดงเย็น ผ.01

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) คาดวาจะ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ไดรับ ผิดชอบ

1 โครงการจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง เพ่ือใหมีพาหนะไวบริการ จัดซ้ือรถยนตสวนราชการ 900,000.00             - - มีรถยนตไว มีรถยนตไวบริการประชาชน สํานักปลัด

ประชาชนและใชในการ จํานวน 1 คัน บริการประชาชน และติดตอราชการ

เดินทางไปติดตอราชการ

2 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ จัดทําแผนที่ภาษีเพ่ือใชเปน 300,000.00             300,000.00            300,000.00           อบต.มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความรู ความเขาใจ สวนการคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน จัดเก็บภาษีของทองถิ่น ฐานขอมูล (ป 59 : 300,000) ในการปฏิบัติงาน และนําความรูที่ไดมาพัฒนา

(ป 58 : 300,000) สูงรอยละ 70 ขึ้นไป มีฐานขอมูลในการจัดเก็บภาษี

และสามารถพัฒนารายได

ใหสูงขึ้น

3 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑตางๆ จัดซ้ือครุภัณฑ เพ่ือใชในการ 600,000.00 600,000.00 600,000.00 ประสิทธิภาพและ อบต. มีศัยกภาพและการปฏิบัติ ทุกสวนราชการ

การใหบริการประชาชนและการ เพ่ือใชในการปฏิบัติหนาที่ ปฏิบัติงาน เชน ครุภัณฑสํานักงาน ประสิทธิผลในการ งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปฏิบัตงานของพนักงานและเจาหนาท่ี ครุภัณฑงานบานงานครัว ใหบริการประชาชน เพ่ิมศักยภาพใหกับ

(จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ) ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ มากยิ่งขึ้น องคกร

คอมพิวเตอร ครุภัณฑยานพาหนะ

และขนสง ครุภัณฑการเกษตร

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ครูภัณฑอ่ืนๆ ฯลฯ

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน จายสบทบกองทุนประกันสังคม 150,000.00 150,000.00 150,000.00 อบต.สามารถสงเงิน พนักงานจางมี ทุกสวนราชการ

ประกันสังคมใหกับ ใหกับพนักงานจาง สมทบกองทุนประกัน ประกันสังคม

พนักงานจาง ตามที่ระเบียบกําหนด สังคมไดครบ 100 %

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                          หนา ๘๒



 ผ. 02

หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 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

49,800,000.00 49,800,000.00 49,800,000.00 112,800,000.00 

ตามกรอบการประสานที่ 3 โครงการปรับปรุงหรือพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค/การเกษตร

หนวยงานที่

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม รับผิดชอบ

1 โครงการขุดลอกหนองจอก - หนองขุน หมูที่ 2 หมูที่ 8 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 45,000,000.00 สวนโยธา

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

3 โครงการขุดลอกสระใหญ (ขางวัดสาระไพรวัลย) 800,000.00 800,000.00 800,000.00 2,400,000.00 สวนโยธา

4 โครงการขุดลอกหนองกุดจับ หมูที่ ๓ 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 สวนโยธา

5 โครงการขุดลอกหนองหญามา  หมูที่ ๒ 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 สวนโยธา

6 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร 1,000,000.00 1,000,000.00 100,000.00 2,100,000.00 สวนโยธา

7 โครงการขุดลอกแหลงน้ําในพื้นที่ 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 สวนโยธา

61,800,000.00 61,800,000.00 60,900,000.00 184,500,000.00 

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น            หนา ๘๓

รวม

                                 พัฒนารวมกันของ อปท.ที่มีความสอดคลองกับแผนพัษนาสามปของทั้งสอง 2 องคกร)

รวม

งบประมาณ
ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดย องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น

อําเภอบานดุง  จังหวัดอุดรธานี

ตามกรอบการประสานที่ 1 โครงการที่เชื่อมโยงกันระหวางแผนงานของแตละ อปท. (เปนถนนที่เกิดจากรบูรณาการการจัดทําแผน

ลําดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ



อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                                           

(แบบ ผ. 03)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 2562)

(หนา 84 - 99)

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น



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 33        80,836,000         33        74,321,000         33        72,931,000         99        228,088,000             

1.2  แนวทางการกอสรางปรับปรุงบํารุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร 10        38,000,000         10        29,700,000         10        29,700,000         30        97,400,000              

1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟา ซอมแซมถนน ปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ 2         2,400,000           2         2,400,000           2         2,400,000           6         7,200,000                

รวม 45        121,236,000       45        106,421,000       45        105,031,000       135      332,688,000             

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพตางๆ 3         850,000             5         1,950,000           5         1,950,000           13        4,750,000                

     ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได - ลดรายจาย

2.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร 7         530,000             7         530,000             7         530,000             21        1,590,000                

2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน 4         900,000             3         650,000             2         350,000             9         1,900,000                

รวม 14        2,280,000          15        3,130,000          14        2,830,000          43        8,240,000                

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี สาธารณสุขฯ

3.1  แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา 11        9,650,000           11        9,300,000           11        9,300,000           33        28,250,000              

3.2  แนวทางการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 9         610,000             9         610,000             9         610,000             27        1,830,000                

3.3  แนวทางการสงเสริมเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 5         2,200,000           5         2,200,000           5         2,200,000           15        6,600,000                

3.4  แนวทางการสงเสริมดานสาธารสุขใหประชาชมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข 5         850,000             7         1,250,000           8         1,450,000           20        3,550,000                

3.5  แนวทางการสงเสริมดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 5         290,000             5         290,000             5         290,000             15        870,000                   

3.6  แนวทางการสงเสริมอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7         1,000,000           7         1,000,000           7         1,000,000           21        3,000,000                

3.7  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 1         500,000             1         500,000             1         500,000             3         1,500,000                

รวม 43        15,100,000        45        15,150,000        46        15,350,000        134      45,600,000              

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๘๔                                                   

รวม  3  ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562



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 4         110,000             4         110,000             4         110,000             12        330,000                   

4.2 แนวทางการสงเสริมสวัสดิการสังคม 7         9,410,000           7         9,410,000           7         9,410,000           21        28,230,000              

4.3  แนวทางการสงเสริมและพัฒนา กลุม องคกร ในชุมชน 4         150,000             4         150,000             4         150,000             12        450,000                   

4.4 แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 5         315,000             5         315,000             5         315,000             15        945,000                   

4.5 แนวทางการสงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 4         400,000             4         400,000             4         400,000             12        1,200,000                

4.6 แนวทางการสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7         1,380,000           7         1,380,000           7         1,380,000           21        4,140,000                

รวม 31        11,765,000        31        11,765,000        31        11,765,000        93        35,295,000              

5 ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองและดานการบริหาร

5.1 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการของประชาชนในทองถิ่น 14        770,000             14        920,000             14        920,000             42        2,610,000                

      ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและทองถิ่น ฯลฯ

5.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 4         2,324,000           4         2,324,000           4         2,324,000           12        6,972,000                

5.3 แนวทางการสงเสริมพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ 3         3,850,000           7         5,700,000           7         5,150,000           17        14,700,000              

5.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. 4         1,950,000           3         1,050,000           3         1,050,000           10        4,050,000                

รวม 25        8,894,000          28        9,994,000          28        9,444,000          81        28,332,000              

รวมทั้งส้ิน 158 159,275,000 164 146,460,000 164 144,420,000 486 450,155,000 

                                            

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๘๕                                        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560- 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป



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

1.โครงการกอสรางถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร จากที่นานายวิจิตร อํามาตย ถึง นา นายสอน พันธโพธิ์ ม. 1 1 100,000             1 5,000                 1 5,000                 3 110,000                   

2. กอสราง ถนน คสล. จาหนาบานนายเพชรจู - บานนายปรีดี  หมูที่ 2 1 580,000             1 50,000               1 50,000               3 680,000                   

3. ขยายผิวจราจร ถนน คสล.สาย ดงแสนสุข -เมืองไพร (ตอนที่ 2) หมูที่ 3 1 200,000             1 10,000               1 10,000               3 220,000                   

4. กอสรางถนน คสล. จากบานนายศุภชัย - ส่ีแยกบานนายธาตุ  หมูที่ 4 1 300,000             1 10,000               1 10,000               3 320,000                   

5. กอสรางถนน คสล.สายหนาวัดประสิทธิธรรม - ถนน 2270 (ปอมยาม) ตอนที่ 2 หมูที่ 5 1 520,000             1 100,000             1 100,000             3 720,000                   

6. กอสรางซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 7 สายโนนชัยศิลป - สามแยกหนองสวาง  1 200,000             1 10,000               1 10,000               3 220,000                   

7. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 8 จากบานนางทองเพียร โยธาศรี - บานนางสมเศียร  นามดี 1 280,000             1 10,000               1 10,000               3 300,000                   

8. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 1 จากบานนางสมถวิล - นางแพง พฤษชาติ 1 550,000             1 100,000             1 100,000             3 750,000                   

9.กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 สายบานนายสายัญ - บานนายเสกสรร 1 1,100,000           1 600,000             1 200,000             3 1,900,000                

10. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 จาก บานนายสมดี - นายไรวินทร 1 600,000             1 200,000             1 50,000               3 850,000                   

11. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4 จาก บานนายทองปาน - บานนายสานิตย 1 350,000             1 100,000             1 50,000               3 500,000                   

12. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 สายหนาวัดประสิทธิธรรม ดานทิศตะวันออก 1 510,000             1 100,000             1 50,000               3 660,000                   

13.กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 7 จากบานนายฝาง - บานนางพยอม 1 250,000             1 100,000             1 50,000               3 400,000                   

14. กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 จากบานนายสวัสดิ์ - หนาวัดปาประชาอุทิศ 1 560,000             1 100,000             1 50,000               3 710,000                   

15. กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 จากบานนางพร - บานนางพันธ  แพงออน 1 140,000             1 5,000                 1 5,000                 3 150,000                   

16. กอสรางถนน คสล. หมูที่ 2 จากบานนางทองสี - บานนางชุติมา 1 400,000             1 10,000               1 10,000               3 420,000                   

17. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 3 จากบานนางสุนันนทา - บานนายสมพงษ  1 575,000             1 100,000             1 50,000               3 725,000                   

18. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 4 สายหนาบานนายบัวทอง หลวงพินิจ ถึง บานนางรุงนภา 1 621,000             1 300,000             1 10,000               3 931,000                   

19. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 สายบานนายตา - บานนายวันดี  บุญมาต 1 100,000             1 5,000                 1 5,000                 3 110,000                   

20. กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 7 สายปมน้ํามันโนนชัยศิลป - ปาชา 1 100,000             1 5,000                 1 5,000                 3 110,000                   

21. เสริมสรางผิวจราจรถนนลูกรัง  หมูที่ 8 สายหนองหวา 1 50,000               1 1,000                 1 1,000                 3 52,000                    

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๘๖                                                            

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

22. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. จากบานนางนารี - บานนางกองศรี  หมูที่ 6 1 9,200,000           1 300,000             1 200,000             3 9,700,000                

23. กอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูที่ 6 จากบานนางบุญยัง - บานนายโสวัฒน  ปาจันทร 1 750,000             1 300,000             1 100,000             3 1,150,000                

24. กอสราง/ซอมแซมถนนลูกรังในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น หมูที่ 1 -8 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                

25 ปรับปรุงซอมสรางซอมแซมถนนลาดยาง สาย 2270 เชื่อมดงสวรรค - ดงเย็น 1 12,200,000         1 12,200,000         1 12,200,000         3 36,600,000              

26. กอสรางซอมแซมถนนลาดยาง สายปาเปา - ดงแสนสุข 1 12,000,000         1 12,000,000         1 12,000,000         3 36,000,000               

27. กอสรางถนนลาดยาง สายดงแสนสุข ต.ดงเย็น เชื่อม บานกมลศิลป ต.บานมวง 1 6,000,000           1 6,000,000           1 6,000,000           3 18,000,000               

28. กอสรางถนนลาดยาง สายปาเปานอย ต.ดงเย็น เชื่อม บานหนองสวาง ต.บานมวง 1 1,000,000           1 10,000,000         1 10,000,000         3 21,000,000               

29. กอสรางถนนลาดยาง สายโนนชัยศิลป ต.ดงเย็น เชื่อม บานหนองสวาง ต.บานมวง 1 9,600,000           1 9,600,000           1 9,600,000           3 28,800,000               

30. กอสรางซอมแซมถนนลาดยางในพ้ืนที่ หมูที่ 1-8 1 20,000,000         1 20,000,000         1 20,000,000         3 60,000,000               

31. กอสรางซอมแซมถนน คสล. ในพ้ืนที่ หมูที่ 1-8 1 600,000             1 600,000             1 600,000             3 1,800,000                 

32. เสริมสรางผิวจราจร คสล. หมูที่ 4ถนนสายหนาบานนางอัมพร - บานนาง จันทรดา  (ถนน ของ รพช.) 1 600,000             1 600,000             1 600,000             3 1,800,000                 

33. กอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค  หมูที่ 2 1 300,000             1 300,000             1 300,000             3 900,000                   

รวม 33        80,836,000        33        74,321,000        33        72,931,000        99        228,088,000             

1.2  แนวทางการกอสรางปรับปรุงบํารุงแหลงน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร

1. โครงการขุดลอกหนองจอก-หนองขุน  หมูที่ 2 ,8 1 10,000,000         1 1,000,000           1 1,000,000           3 12,000,000               

2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําหวยตูมตอนลาง หมูที่ 7 1 5,000,000           1 5,000,000           1 5,000,000           3 15,000,000               

3. โครงการขุดลอกสระใหญ (ขางวัดปาสาระไพรวัลย) 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                 

4. โครงการกอสรางบลอคคอนเวิรส ลําหวยบาน หมูที่ 2,6 1 300,000             1 200,000             1 200,000             3 700,000                   

5. โครงการจัดซ้ือถังน้ําประปาขนาดใหญ หมูที่ 3 1 200,000             1 1,000,000           1 1,000,000           3 2,200,000                 

6. โครงการขุดลอกแหลงน้ําในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น 1 20,000,000         1 20,000,000         1 20,000,000         3 60,000,000               

7. โครงการขยายเขตทอประปา หมูที่ 4 1 200,000             1 200,000             1 200,000             3 600,000                   

8. โครงการกอสรางซอมแซมฝายน้ําลน หมูที่ 1 -8 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                 

9. โครงการกอสราง ซอมแซม ประปาหมูบาน หมูที่ 1 -8 1 1,000,000           1 1,000,000           1 1,000,000           3 3,000,000                 

10.โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร หมูที่ 1-8 1 300,000             1 300,000             1 300,000             3 900,000                   

รวม 10        38,000,000        10        29,700,000        10        29,700,000        30        97,400,000              

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๘๗                                                        

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)

1.3  แนวทางการขยายเขตไฟฟา ซอมแซมถนน ปรับปรุงบํารุงรักษาไฟฟา ไฟฟาสาธารณะ

1.โครงการกอสรางซอมแซมไฟฟาสาธารณะไฟฟาแสงสวาง หมูที่ 1 -8 1 400,000             1 400,000             1 400,000             3 1,200,000                

2.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาแรงสูง ไฟฟาแรงต่ํา พรอมหมอมแปลงแรงต่ํา 1 2,000,000           1 2,000,000           1 2,000,000           3 6,000,000                

   ในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น  หมูที่ 1 -8 

รวม 2         2,400,000          2         2,400,000          2         2,400,000          6         7,200,000                

รวมยุทธศาสตรที่ 1 จํานวนทั้งส้ิน 45        121,236,000       45        106,421,000       45        105,031,000       135      332,688,000             

ป  2561 รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๘๘                                                            

ยุทธศาสตร

ป  2559 ป  2560



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

2 ยุทธศาสตร ที่  2การพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา

               เศรษฐกิจพอเพียง

2.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนากลุมอาชีพตางๆ

     ในชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได - ลดรายจาย

1. โครงการอุดหนุนกลุมอาชีพในตําบล หมูที่ 1 -8 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                

2. โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณครุภัณฑเพ่ือสนับสนุนกลุมอาชีพ หมูที่ 1 -8 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

3. โครงการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือบริการประชาชน  หมูที่ 1- 8 1 300,000             1 300,000             1 300,000             3 900,000                   

4. โครงการกอสราง โรงผลิดปุย หมูที่ 3 - - 1 300,000             1 300,000             2 600,000                   

5. โครงการกอสรางอาคารศูนยสินคา OTOP ประจําตําบล - - 1 800,000             1 800,000             2 1,600,000                

รวม 3         850,000             5         1,950,000          5         1,950,000          13        4,750,000                

2.2 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชนระดับตําบล 1 80,000               1 80,000               1 80,000               3 240,000                   

2. อุดหนุนที่ทําการปกครอง ตามโครงการศึกษาเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พระเจาหลานเธอฯ 1 30,000               1 30,000               1 30,000               3 90,000                    

3. อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดงเย็น 1 150,000             1 150,000             1 150,000             3 450,000                   

4.สงเสริมสนับสนุนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา หมูที่ 1-8 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                    

5.อบรมใหความรูพัฒนาเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 1-8 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

6. โครงการจัดซ้ือโรงสีขาวกลองประจําศูนยถายเทคโนโลยีการเกษตร  หมูที่ 1 -8 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

7. โครงการสงเสริมอาชีพทํานาและสนับสนุนเมล็ดขาวพันธุดีและขาวหอมมะลิ  หมูที่ 1 -8 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

รวม 7         530,000             7         530,000             7         530,000             21        1,590,000                

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2561 รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๘๙                                                            



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

2.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมการมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งของชุมชน

1. โครงการขยายหอประจายขาว/ขยายเสียงตามสาย หมูที่ 1 และหมูที่ 8 1 250,000             - - - - 1 250,000                   

2.โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจง  หมูที่ 5 1 100,000             - - - - 1 100,000                   

3.โครงการกอสรางศาลาบําเพ็ญกุศล  หมูที่ 6 1 300,000             1 100,000             1 100,000             3 500,000                   

4. โครงการตอเติมอาคารศาลาบําเพ็ญกุศล/ศาลาอเนกประสงค  หมูที่ 2,7 - - 1 300,000             - 1 300,000                   

5. โครงการปรับปรุงซอมแซมหอกระจายขาวเสียงตามเสายภายในหมูบาน หมูที่ 1-8 1 250,000             1 250,000             1 250,000             3 750,000                   

รวม 4         900,000             3         650,000             2         350,000             9         1,900,000                

รวมยุทธศาสตรที่ 2 จํานวนทั้งสิ้น 14        2,280,000          15        3,130,000          14        2,830,000          43        8,240,000                

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๐                                                             

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)

3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา การศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี สาธารณสุขฯ

3.1  แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา

1. โครงการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แหง 1 600,000             1 600,000             1 600,000             3 1,800,000                

2. โครงการสนับสนุนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ 1 1,300,000           1 1,300,000           1 1,300,000           3 3,900,000                

3. โครงการสนับสนุนคาอาการหลางวันสําหรับนักเรียน สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนที่ 1 2,500,000           1 2,500,000           1 2,500,000           3 7,500,000                

4. โครงการสนับสนุนคาอาการหลางวันสําหรับนักเรียน สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 ศูนย 1 1,300,000           1 1,300,000           1 1,300,000           3 3,900,000                

5. โครงการสนับสนุนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณส่ือการเรียนการสอน สําหรับ ศพด. จํานวน 4 ศูนย 1 400,000             1 400,000             1 400,000             3 1,200,000                

6. อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลดงเย็น จํานวน 5 แหง 1 200,000             1 200,000             1 200,000             3 600,000                   

7. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

8. โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

9. โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสําราญ 1 2,000,000           1 2,000,000           1 2,000,000           3 6,000,000                

10. โครงการกอสรางร้ัวคอนกรีตรอบศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 700,000             1 350,000             1 350,000             3 1,400,000                

11. โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนที่ จํานวน 4 ศูนย 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                

รวม 11        9,650,000          11        9,300,000          11        9,300,000          33        28,250,000              

3.2  แนวทางการการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น

1.อุดหนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น หมูที่ 1 -8 1 80,000               1 80,000               1 80,000               3 240,000                   

2. สงสเริมการจัดกิจกรรมประเพณีแหเทียน (วันเขาพรรษา) 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

3. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช (วันพอแหงชาติ) 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

4. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแมแหงชาติ) 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

5. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๑                                                             



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

6. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

7. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีสําคัญ 1 10,000               1 10,000               1 10,000               3 30,000                     

8. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ ตามโครงการจัดขบวนแหและรวมกิจกรรมงานประจําปทุงศรีเมือง 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                     

9. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผูบริหาร สมาชิก พนักงาน ฯลฯ 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

รวม 9         610,000             9         610,000             9         610,000             27        1,830,000                

3.3  แนวทางการสงเสริมเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

1.โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

2. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตานยาเสพติดตําบลดงเย็น 1 200,000             1 200,000             1 200,000             3 600,000                   

3. โครงการรแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 1 150,000             1 150,000             1 150,000             3 450,000                   

4. โครงการกอสรางลานกีฬาประจําตําบลดงเย็น 1 1,500,000           1 1,500,000           1 1,500,000           3 4,500,000                 

5. โครงการกอสรางอัฒจรรยสนามกีฬา 1 250,000             1 250,000             1 250,000             3 750,000                   

รวม 5         2,200,000          5         2,200,000          5         2,200,000          15        6,600,000                

3.4  แนวทางการสงเสริมดานสาธารสุขใหประชาชมีสุขภาพอนามัยที่ดีและอยูดีมีสุข

1. อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 -8 1 80,000               1 80,000               1 80,000               3 240,000                   

2. สนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดงเย็น (รายจายตามขอผูกพัน) 1 140,000             1 140,000             1 140,000             3 420,000                   

3. โครงการกอสรางลานสุขภาพชุมชนตําบลดงเย็น  - - 1 200,000             1 200,000             2 400,000                   

4. สนับสนุนชุดอุปกรณออกกําลังกายประจําชุมชน หมูที่ 2,3,4,5,6,7 - - - - 1 300,000             1 300,000                   

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๒                                             



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

5. โครงการสงเสริมและขยายผลสรางภาคีเครือขายธรรมนูญสุขภาพ 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

6. โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินของ อบต.ดงเย็น 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                

7. โครงการฝกอบรมและทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

8. โครงการกอสรางอาหารศูนยสาธิตการออกกําลังกายและสงเสริมสมรรถนะสุขภาพชุมชน - - 1 200,000             1 100,000             2 300,000                   

รวม 5         870,000             7         1,270,000          8         1,470,000          20        3,610,000                

3.5  แนวทางการสงเสริมดานการปองกันและควบคุมโรคติดตอ

1. โครงการรณรงคและสนับสนุนการปองกันโรคไขเลือดออก 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

2. โครงการสงเสริมและรณรงคปองกันแกปญหาโรคเอดส 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

3. โครงการควบคุมและปองกันโรคขาดสารไอโอดีน 1 40,000               1 40,000               1 40,000               3 120,000                   

4. โครงการณรงคสงเสริมการสรางเขตปลอดพิษสุนัขบา 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

5. โครงการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

รวม 5         290,000             5         290,000             5         290,000             15        870,000                   

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๓                                                    



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

3.6  แนวทางการสงเสริมอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. สนับสนุนงบประมาณโครงการสวนปาเฉลิมพระเกียรติ  หมูที่ 5 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

2. ปลูกตนไมตามดครงการและกิจกรรมของจังหวัดและอําเภอและ อบต.ดงเย็น 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

3. โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

4. โครงการคืนพันธปลาสูแหลงน้ํา  หมูที่ 1 -8 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

5.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน หมูที่ 1 -8 1 200,000             1 200,000             1 200,000             3 600,000                   

6. โครงการจัดหาถังขยะในเขตพ้ืนที่ตําบลดงเย็น 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                

7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

รวม 7         1,000,000          7         1,000,000          7         1,000,000          21        3,000,000                

3.7  แนวทางการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

1. โครงการสนับสนุนแหลงทองเที่ยวชุมชน หมูที่ 1-8 1 500,000             1 500,000             1 500,000             3 1,500,000                

รวม 1         500,000             1         500,000             1         500,000             3         1,500,000                

รวมยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนทั้งสิ้น 43        15,120,000        45        15,170,000        46        15,370,000        134      45,660,000              

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๔                                                      

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 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

1. โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                    

2. โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                    

3. โครงการจางนักเรียนนักศึกษาในชวงปดภาคเรียน 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                    

4. โครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไรรายไดนอยและผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง หมูที่ 1 -8 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

รวม 4         110,000             4         110,000             4         110,000             12        330,000                   

4.2 แนวทางการสงเสริมสวัสดิการสังคม

1. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 1 7,000,000           1 7,000,000           1 7,000,000           3 21,000,000              

2. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 1 2,100,000           1 2,100,000           1 2,100,000           3 6,300,000                

3. สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 1 110,000             1 110,000             1 110,000             3 330,000                   

4. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

5. โครงการศูนยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย 3 วัย ตําบลดงเย็น 1 80,000               1 80,000               1 80,000               3 240,000                   

6. อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานดุง โครงการจัดกิจกรรมสาธารณะกุศล 1 10,000               1 10,000               1 10,000               3 30,000                    

7. อุดหนุน สนง.เหลากาชาดจังหวัด โครงการบรรเทาทุกขสังคมสงเคราะหฯ 1 10,000               1 10,000               1 10,000               3 30,000                    

รวม 7         9,410,000          7         9,410,000          7         9,410,000          21        28,230,000              

4.3  แนวทางการสงเสริมและพัฒนา กลุม องคกร ในชุมชน

1. โครงการอุดหนุนกลุมพัฒนสตรีตําบลดงเย็น  หมูที่ 1 -8 1 30,000               1 30,000               1 30,000               3 90,000                    

2. อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากล   หมูที่ 1-8 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

3. โครงการจัดตั้งเครือขายเยาวชนในตําบลดงเย็น 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                    

4. โครงการอุดหนุนสวัสดิการชุมชนกองทุนวันละบาทตําบลดงเย็น 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

รวม 4         150,000             4         150,000             4         150,000             12        450,000                   

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๕                                                             

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

4.4 แนวทางการสงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน

1. โครงการฝกอบรมผูเสพ ที่ไดรับการบําบัดอยางตอเนื่อง  หมูที่ 1 -8 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

2. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน  หมูที่ 1 -8 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

3. โครงการตั้งจุดสกัดเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

4. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอตามโครงการจัดระเบียบสังคม 1 5,000                 1 5,000                 1 5,000                 3 15,000                     

5. อดุหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโครงการฝกอบรมผูประสานพลังแผนดิน 1 10,000               1 10,000               1 10,000               3 30,000                     

รวม 5         315,000             5         315,000             5         315,000             15        945,000                   

4.5 แนวทางการสงเสริมดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

1. โครงการกอสรางปอมยามประจําหมูบาน หมูที่ 1,2,3,6,7,8 1 200,000             1 200,000             1 200,000             3 600,000                   

2. โครงการจัดทําปายจราจร ประจําหมูบาน หมูที่ 1 -8 1 80,000               1 80,000               1 80,000               3 240,000                   

3. โครงการสายตรวจประจําตําบล 1 80,000               1 80,000               1 80,000               3 240,000                   

4. โครงการสายตรวจประจําหมูบาน 1 40,000               1 40,000               1 40,000               3 120,000                   

รวม 4         400,000             4         400,000             4         400,000             12        1,200,000                

4.6 แนวทางการสงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. โครงการชวยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน (รายจายงบกลาง) 1 800,000             1 800,000             1 800,000             3 2,400,000                 

2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 1 150,000             1 150,000             1 150,000             3 450,000                   

3. โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลดงเย็น 1 150,000             1 150,000             1 150,000             3 450,000                   

4. โครงการฝกอบรมและทบทวน อปพร. ตําบลดงเย็น 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

5. โครงการสนับสนุนจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จําเปนเก่ียวกับงานดานการปองกันฯ 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

6. โครงการอบรมใหความรูดานวินัยจราจรและดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

7. โครงการจัดงานวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 1 30,000               1 30,000               1 30,000               3 90,000                     

รวม 7         1,380,000          7         1,380,000          7         1,380,000          21        4,140,000                

รวมยุทธศาสตรที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น 31        11,765,000        31        11,765,000        31        11,765,000        93        35,295,000              

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๖                                                          

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

5 ยุทธศาสตรดานพัฒนาการเมืองและดานการบริหาร

5.1 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมทางการของประชาชนในทองถิ่น

      ประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐและทองถิ่น ฯลฯ

1. อุดหนุน อบต.ออมกอ ตามโครงการดําเนินงานศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจาง ของ อปท.ระดับอําเภอ 1 30,000               1 30,000               1 30,000               3 90,000                    

2. จัดกิจกรรมโครงการสรางความปรองดองสมานฉันท 1 100,000             1 100,000             1 100,000             3 300,000                   

3. โครงการฝกอบรมทักษะการใชภาษาอังกฤษ  หมูที่ 1 -8 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

4.โครงการจัดประชุมประชาคมหมูบานประชาคมตําบล เพ่ือจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

5.. โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 1 50,000               1 200,000             1 200,000             3 450,000                   

6.โครงการฝกอบรมการขับเคล่ือนแผนชุมชนชับเคล่ือนแผนพัฒนาสามป สูการพัฒนาทองถิ่น 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

7. โครงการบริหารจัดการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลดงเย็น  หมูที่ 1 -8 1 30,000               1 30,000               1 30,000               3 90,000                    

8. โครงการ อบต.เคล่ือนที่พบประชาชน 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

9. โครงการฝกอบรมใหความรูเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน AEC 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

10. โครงการจัดตั้งลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรติฯ สรางความปรองดองสมานฉันท 1 220,000             1 220,000             1 220,000             3 660,000                   

11. โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนดานขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 1 10,000               1 10,000               1 10,000               3 30,000                    

12.อุดหนุนโครงการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหมอําเภอบานดุง 1 10,000               1 10,000               1 10,000               3 30,000                    

13. โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพและวารสารตางๆ ใหแกที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/ประจํา อบต. 1 50,000               1 50,000               1 50,000               3 150,000                   

14. โครงการจางหนวยงานหรือสถาบันภายนอกที่เปนกลางดําเนินการประเมินความพึงพอใจ 1 20,000               1 20,000               1 20,000               3 60,000                    

รวม 14        770,000             14        920,000             14        920,000             42        2,610,000                

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)

โดยองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น   อําเภอบานดุง   จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๗                                                          



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

5.2 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

1.สงเสริมการอบรม/สัมมนา ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง 1 400,000             1 400,000             1 400,000             3 1,200,000                

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา/ครูผูดูแลเด็ก 1 24,000               1 24,000               1 24,000               3 72,000                    

3. โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 1 400,000             1 400,000             1 400,000             3 1,200,000                

4. คาใชจายในหมวดงบกลาง เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ ฯ 1 1,500,000           1 1,500,000           1 1,500,000           3 4,500,000                

รวม 4         2,324,000          4         2,324,000          4         2,324,000          12        6,972,000                

     5.3 การพัฒนา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ 

1. โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (กองชาง) - 1 600,000             1 600,000             2 1,200,000                 

2. โครงการกอสรางหองน้ําประชาชน /ผูพิการ/ผูมาติดตอราชการ - 1 350,000             1 350,000             2 700,000                   

3. โครงการกอสรางหอประชุมขนาดใหญ 1 3,000,000           1 3,000,000           1 3,000,000           3 9,000,000                 

4. โครงการปรับปรุง ซอมแซมตอเติม อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 1 350,000             1 350,000             1 350,000             3 1,050,000                 

5. โครงการกอสรางร้ัวรอบบริเวณ ที่ทําการ อบต.ดงเย็น - 1 500,000             1 500,000             2 1,000,000                 

6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ อบต.ดงเย็น 1 500,000             1 300,000             1 300,000             3 1,100,000                 

8. โครงการกอสรางสถานีน้ํามัน ประจํา อบต.ดงเย็น - 1 600,000             1 50,000               2 650,000                   

รวม 3         3,850,000          7         5,700,000          7         5,150,000          17        14,700,000              

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๘                                                            

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป



แบบ ผ.03
ลําดับ

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

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

5.4 แนวทางการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.

1. โครงการจัดซ้ือรถยนตสวนกลาง 1 900,000             1 900,000                   

2.โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 1 300,000             1 300,000             1 300,000             3 900,000                   

3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงานฯ (จัดซ้ือครุภัณฑ) 1 600,000             1 600,000             1 600,000             3 1,800,000                 

4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1 150,000             1 150,000             1 150,000             3 450,000                   

รวม 4         1,950,000          3         1,050,000          3         1,050,000          10        4,050,000                

รวมยุทธศาสตรที่ 5 จํานวนทั้งสิ้น 25        8,894,000          28        9,994,000          28        9,444,000          81        28,332,000              

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น                                                   หนา ๙๙                                                

ยุทธศาสตร

ป  2560 ป  2561 ป  2562 รวม  3  ป



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

 

สวนที ่๔ 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี   

(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   

(๔)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น        
ที่ไดรับการแตงต้ังตามระเบียบฯ  ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพื้นที่สุมตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน  เพื่อการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลและใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ัน  เพื่อให
สอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ใหสอดคลองกับปญหา  ความตองการและแนวทางการ
พัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  และสรุปรายงานผลเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
เพื่อนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล
ดงเย็น ทราบโดยทั่วกันตามลําดับตอไป  

 
ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน

อยางย่ิง  เน่ืองจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปที่ผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานที่ไดวางเอาไวหรือไม  รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหาร
สวนตําบลดงเย็น  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน       
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการ
ในดานตางๆ เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย  โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามารถจัดวางเปนแผนผังข้ันตอนได  ดังน้ี 

 
 
 

แผนผังข้ันตอน... 



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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แผนผังขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

๔.๑.๒  แนวทาง... 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอ 
สภาองคการบริหารสวนตําบลและ

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอย  ปละ  ๑  ครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังน้ี  ใหปดประกาศโดยเปดเผย

ไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน
องคการบริหารสวน

ตําบลดงเย็น 



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ดําเนินการอยู โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาที่กําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานใหลุลวง  
คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือ
ไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ/
กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การ
ดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล  เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน
จะเปนการบงช้ีวาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร  อันเปนตัวช้ีวัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไป
แลวน้ันใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและ
ประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป  
 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
   ๔.๒.๑  ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  

ขอ ๒๘  ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่ง
ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน หัวหนาสวนการบริหาร
ที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน โดยใหคณะกรรมการเลือก
คณะกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนทําหนาที่ เลขานุการของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการทั้งหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
   ขอ  ๒๙  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไว ดังน้ี 
   ๑.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   ๔.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 
 

๔.๒.๒ วิธีการ... 
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๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป  เปนการตรวจสอบใน

ระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประจําปงบประมาณน้ัน วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวไดหรือไม  เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดม
ความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได  เครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  ซึ่งประกอบ
ไปดวย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช
จายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามป  เปนการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลว
เสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก  แบบประเมินความพึง
พอใจของผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็นในภาพรวม  ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan   ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดงเย็น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล    มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 
 

๑)  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งน้ี กําหนดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปน     รายไตรมาส  
ระยะหกเดือน และรายงานใหผูบริหารทราบ เมื่อสิ้นปงบประมาณใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตอบต.ทราบโดยทั่วกันอยางนอยป
ละ ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
 
 

๔.๒.๓  เครื่องมือ... 
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๔.๒.๓  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๘ กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสามปและแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประชาชน ถึงแมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดําเนินงานที่
เกิดข้ึนได ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได   

ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเปน
เครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน โดยเครื่องมือที่ใชในการ
ติดตามและประเมินผลมี ดังน้ี 

 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒   แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาสและระยะ 
              ๖  เดือน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  ๑ ... 
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แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
๑.๑  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอบต.   

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.เพื่อจัดทําแผนพัฒนาอบต.   

๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ   

๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.   

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.   

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.และประชาคมเมืองพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญของอบต.มาจัดทําฐานขอมูล   

๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของอบต. (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนา 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคลองกับ 
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาอบต.ที่สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   

๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาอบต.   

๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๒  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๒.๑๓  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 

แบบที่  ๒...   
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แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนยุทธศาสตร ๕  ป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มต้ังแตสิ้นสุด
โครงการ  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
๑.๒  รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

๑.๓  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
สวนท่ี  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๒.๑  จํานวนโครงการ... 
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๒.๑  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ป ๒๕๕๘ ป ๒๕๕๙ ป ๒๕๖๐ ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ๒๔ ๑๓.๐         

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
ความเขมแข็งของ   
   ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๖ ๘.๐ 
        

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา    
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม 

๓๖ ๑๒.๐ 

        

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

๑๙ ๔.๐ 
        

๕. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ ๑๙ ๑๗.๐         

รวมท้ังสิ้น ๑๔๔ ๕๔.๐         

คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา  ๓๗.๕         

 
 



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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๒.๒ จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
      

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของ   
   ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา    
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม       

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
      

๕. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ 
      

รวม 
      



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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๒.๓ ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ (เฉพาะป ๒๕๖๐) 

 

 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย ๑๐๐% 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน                     

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและความเขมแข็งของ ชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

                    

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา    
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

                    

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิตและสงัคม                     

๕. ยุทธศาสตรดานการเมือง การ
บริหารจัดการ                     

รวม 
                    



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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๒.๔  การเบิกจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

รอยละของโครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) (เฉพาะป ๒๕๖๐)   
ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามป  กับ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนพัฒนาสามป 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนาสามป 

โครงการ/กิจกรรม 
ท่ีดําเนินการจริง 
ตามขอบัญญัติ 

 
รอยละ 

งบประมาณ 
ท่ีดําเนินการจริง 
ตามขอบัญญัติ 

รอยละ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน       
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความ
เขมแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  
 

   

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา    
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสาธารณสุขและ   
   สิ่งแวดลอม 

  
 

   

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม       
๕. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ       

รวมท้ังสิ้น       
 



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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สวนท่ี  ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๑  โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลําดับท่ี โครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมไดดําเนินการ 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจายไป 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       

รวมท้ังสิ้น   
   

 

สวนท่ี  ๔  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
  ๔.๑  .................................................................................................... 
  ๔.๒  .................................................................................................... 
  ๔.๓  .................................................................................................... 
  ๔.๔  ....................................................................................................  
  ๔.๔  ....................................................................................................  

 



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปงบประมาณ      

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑.๑  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปที่รายงาน           

สวนท่ี  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๑  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา

สามป 

บรรจุใน
ขอบัญญัติ 

(นําไปปฏิบัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน    
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความ
เขมแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

   

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา    
   ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสาธารณสุขและ 
   สิ่งแวดลอม 

   

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม    
๕. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ    

รวม    

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่  ๓/๒...   



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
               ในภาพรวม   
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น     
 

คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๒ และแบบท่ี ๓/๓                
  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)  ขององคการ
บริหารสวนตําบลดงเย็นในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามยุทธศาสตรและประเด็น
การพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป   
คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อายุ (   )  ตํ่ากวา  ๒๕  ป    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป    
 (   )  ๔๑ – ๖๐  ป    (   )  มากกวา  ๖๐  ป  
 
๓.  การศึกษา (   )  ตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทีย่บเทา   
 (   )  ปริญญาตร ี          (   )  สูงกวาปริญญาตร ี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 
  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

 
สวนท่ี  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการดําเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) ของอบต.ตําบล     
            บานเหลื่อมในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามยุทธศาสตร 
            และประเด็นการพัฒนา 
คําอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  ๕  ยุทธศาสตร  ในแตละยุทธศาสตรมี  ๙  ขอ (ประเด็นการพัฒนา) 
         ๒.  แตละขอมี  ๑๐  คะแนน           
          ๓.  ใหผูที่ทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอไดต้ังแต  ๐ – ๑๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบประเมิน... 



 
               แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 
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แบบท่ี  ๓/๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็นในภาพรวม 

 

๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอ
สาธารณะ 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได    

 
๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นรอยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
 
 

แบบที่  ๓/๓... 
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แบบท่ี  ๓/๓ 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
ในแตละยุทธศาสตร 

 
๑. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรการพัฒนา......................................(๑ – ๑๒) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๒.  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   
๙.  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให   

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได    
 

     ๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 
 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

๓.  ผลการ... 
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         ๓.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตรคิดเปนรอยละ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน    
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและความเขมแข็งของ   
    ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา    
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม    
๕. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ    

ภาพรวม    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมิน... 
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลดงเย็น 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป   
คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อายุ (   )  ตํ่ากวา  ๒๕  ป    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป    
 (   )  ๔๑ – ๖๐  ป    (   )  มากกวา  ๖๐  ป  
 
๓.  การศึกษา (   )  ตํ่ากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเทา   
 (   )  ปริญญาตร ี          (   )  สูงกวาปริญญาตร ี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย 
  (   )  รับจาง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

สวนท่ี  ๒  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของอบต.ตําบล 
            บานเหลื่อม  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คําอธิบาย  :   ๑.  มีงานบริการที่ตองการประเมิน  จํานวน ..................... งาน 
  ๒.  ความพึงพอใจในการใหบริการ  จํานวน ...................... ดาน 
  ๒.  มีระดับความพึงพอใจ  ๓  ระดับ (พอมาก / พอใจ / ไมพอใจ) 
  ๓.  ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความพึงพอใจ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริการ... 
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งานบริการ ............................................. 
 

ความพึงพอใจในการใหบริการ  
(ใหผูทําแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชองระดับความพึงพอใจ)    

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
๑. ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ    
    ๑.๑ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอนและมีความคลองตัว    
    ๑.๒ ความรวดเร็วในการใหบริการ     
    ๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนําขั้นตอนในการใหบริการ    
    ๑.๔ ความเปนธรรมของขั้นตอน วิธีการใหบริการ (เรียงตามลําดับกอนหลัง มีความ  
          เสมอภาคเทาเทียมกัน)  

   

    ๑.๕ ความสะดวกที่ไดรับจากการบริการแตละขั้นตอน    
    ๑.๖ ระยะเวลาการใหบริการมีความเหมาะสมตรงตอความตองการของผูรับบริการ    
๒. ดานเจาหนาที่บุคลากรผูใหบริการ    
    ๒.๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจาหนาที่ผูใหบริการ    
    ๒.๒ ความเหมาะสมในการแตงกาย บุคลิก ลักษณะทาทางของเจาหนาที่ผูใหบริการ    
    ๒.๓ ความเอาใจใส กระตือรือรนและความพรอมในการใหบริการของเจาหนาที่    
    ๒.๔ เจาหนาที่มีความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน การตอบคําถาม ชี้แจง 
          ขอสงสัย ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหา 

   

    ๒.๕ เจาหนาที่ใหบริการตอผูรับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมเลือกปฏิบัติ    
    ๒.๖ ความซ้ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติหนาที เชน ไมรับสินบน ไมหาประโยชนในทาง 
          มิชอบ ฯลฯ 

   

๓. ดานส่ิงอํานวยความสะดวก    
    ๓.๑ สถานที่ตั้งของหนวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    
    ๓.๒ ความเพียงพอของส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ที่จอดรถ หองนํ้า โรงอาหาร 
          โทรศัพทสาธารณะที่น่ังคอยรับบริการ 

   

    ๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ใหบริการโดยรวม    
    ๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ    
    ๓.๕ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ/เครื่องมือในการใหบริการ    
    ๓.๖ การจัดสถานที่และอุปกรณ ความเปนระเบียบ สะดวกตอการติดตอใชบริการ    
    ๓.๗ ปาย ขอความบอกจุดบริการ/ปายประชาสัมพันธมีความชัดเจนและเขาใจงาย    
    ๓.๘ ความพอใจตอส่ือประชาสัมพันธ/คูมือและเอกสารใหความรู    
๔. อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................ 
                 ........................................................................... 

   

 
สวนท่ี  ๔  ขอเสนอและแนวทางแกไขปญหา 
 

  ๔.๑ ............................................................... 
  ๔.๒ ............................................................... 
  ๔.๓ ............................................................... 
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ภาคผนวก ก 
 รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
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ภาคผนวก ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
สําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ 

 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน 

๑. การสรุปสถานการณการพัฒนา   ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตรการพัฒนา  ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบดวย  ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ 
   ๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๓ จํานวนวัตถุประสงคมีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ 
   ๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง  ๕ 
   ๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลอง ตอเน่ืองกับระยะเวลาป (๓ ป)  ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผานมา ๓ ปยอนหลัง ตามความเปนจริง  ๓ 
   ๕.๘ โครงการแตละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ทุกโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๐ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ  ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดไดถูกตองตามหลักของการจัดทําโครงการ  ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับโครงการ  ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค   ๕ 
   ๕.๑๔ หนวยงานรับผิดชอบหลักสอดคลองกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๑. สรุปสถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะห
สภาพการพัฒนาทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปน
องคกรหลักในการพัฒนาทองถิ่น เพื่อคนหาจุดแข็งจุดออน
โอกาสและอุปสรรคที่อาจสงผลตอการดําเนินงานประเด็นที่ตอง
มีการวิเคราะหไดแก  S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการสําคัญก็คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 
๒ ดานคือสภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพื่อให
รูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการ
กิจการสาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิง
ปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ  ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองวาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่
ดําเนินการจริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จําวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลัก 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถิ่น 
ตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตางๆ มาใช เพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ      
กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงตอความ
ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่
หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม ส่ิงของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทนถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไป ตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตรการ 
พัฒนา 

วิเคราะหแนวทางการพัฒนาวามีความสอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis และหลักการ  
บูรณาการ(integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่
ติดตอกัน 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

เปนโครงการที่ มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕  

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๕.๒ กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลอง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานตองสอดคลองกับ
วัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

๕.๓ จํานวนวัตถุประสงค 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงคควรตองคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปได
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) 
วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (๓) ระบุส่ิงที่
ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และ
สามารถปฏิบัติได (๔) เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปน
จริง (๕) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

๕  

๕.๔ เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)  มีความ
ชั ด เ จน นํ า ไป สู ก า ร ตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึง
เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และ
ระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทําที่ไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของ
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

๕  

๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคลองตอเน่ืองกับ 
ระยะเวลาป (๓ ป) 

การกําหนดเปาหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการตอเน่ือง
สามปเพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิง
คุณภาพ(Quality) คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕
ประการในการจัดทาโครงการไดแก ๑) ความประหยัด 
(Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ 
๕) ความโปรงใส (Transparency) 

๔  

๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ
โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง  
ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

๕  

๕.๘ มีงบประมาณที่ผาน 
มา ๓ ปยอนหลังตาม 
ความเปนจริง 

ตองแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๓ ปยอนหลังตามหลัก
ความเปนจริง กรณีมี ๒ ป ก็ใหแสดง ๒ ป กรณีมี ๑ ป ก็ให
แสดง ๑ ป โครงการดังกลาวเปนโครงการเดียวกันกับโครงการที่
ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กําหนดระยะเวลาไว ๓ ป 

๓  

 
 

ประเด็นการ... 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม 
คะแนน 
ที่ได 

๕.๙ โครงการแตละ
โครงการครอบคลุม 
ระยะเวลา ๓ ป ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาที่ไดจัดทําไวมีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๓ ป 
ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการกําหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได 

๕  

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได
ถูกตองตามหลักของการ
จัดทาโครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่กําหนดที่เกิดจากวัตถุประสงคและผลที่คาดวา
จะไดรับกําหนดการวัดอันเปนเครื่องมือวาโครงการบรรลุ
วัตถุประสงคของโครงการ อาจเปนรอยละ จํานวน เปนตน 

๔  

๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับสอดคลองกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับที่ เ กิดขึ้นจากวัตถุประสงคที่ตอบผลวา
ดําเนินการไดตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได
ตั้งไว 

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดวาจะ 
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลที่ไดรับเปนส่ิงที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค 

๕  

๕.๑๔ หนวยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบคลอง
กับ แบบ ยท. ๐๓ และ
แบบ ยท. ๐๔ 

หนวยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท.๐๓ และแบบ ยท.๐๔
และ แบบ ผ.๐๑ จะตองถูกตอง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร แนว
ทางการพัฒนา โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 

 

หมายเหตุ :   ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และ 
สัมภาษณผูเกี่ยวของ 
      ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ
ไปเปนกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประจําปได 
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