
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น
เร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

******************************************* 
     ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

   ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29(2) 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมท้ังประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคม

     ดังน้ันเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อบต.ดงเย็น จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมท้ังการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ก ากับการบริหารจัดการ อบต.ดงเย็น ดังน้ี

ก. วิสัยทัศน์
ต าบลดงเย็นต้องก้าวหน้า พัฒนาอย่างมีระบบ
บริหารงบเข้าถึงทุกกลุ่มคน ประชาชนตรวจสอบได้

ข. พันธกิจ

1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน การเกษตร การพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
7. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 7 ยุทธศำสตร์ ดังน้ี

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรนูปกำร

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและส่งเสริมคุณภำพชีวิต

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและควำมสงบเรียบร้อย

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกรเกษตร กำรลงทุนพำณิชกรรมและกำรท่องเท่ียว

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำศำนำและวัฒนธรรม

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

87 67,393,750.00 73 71,745,000.00 80 88,420,000.00 73 81,035,000.0

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

27 11,450,000.00 31 14,370,000.00 31 12,370,000.00 33 4,136,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
ความสงบเรียบร้อย

18 1,950,000.00 16 1,490,000.00 16 860,000.00 18 2,220,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริม
กรเกษตร การลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว

11 41,340,000.00 12 72,420,000.00 12 72,420,000.00 13 1,440,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4 280,000.00 5 330,000.00 5 330,000.00 5 300,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและ
วัฒนธรรม

18 8,110,000.00 22 10,160,000.00 25 11,484,000.00 22 10,160,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร

12 1,630,000.00 13 1,570,000.00 23 4,140,000.00 13 1,570,000.00

รวม 177 132,153,750 172 172,085,000 192 190,024,000 177 100,861,000

2565

    อบต.ดงเย็น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพ้ืนท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี ท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

   อบต.ดงเย็น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)

ง. กำรวำงแผน

ยุทธศำสตร์
2562 2563 2564



แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

แผนภูมิแสดงมูลค่ำโครงกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศง 2561-2565)
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิชกรรม
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

2565 2564

2563 2562

0.00 20,000,000.0040,000,000.0060,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

2565 2564

2563 2562



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

15 4,070,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17 11,475,200.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

6 521,800.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร 
การลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว

- -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 50,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม 13 6,286,550.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 9 1,132,195.00

รวม 61 23,535,745.00

      ผู้บริหารอบต.ดงเย็น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 27  กันยายน 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 61  โครงการ งบประมาณ 23,535,745 .00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังน้ี        

จ. การจัดท างบประมาณ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ใช้จ่ายเงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

11 3,229,000.00

ยุทธศาสตร์ โครงการ
งบประมาณ

ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

16 4,901,000.00

รวม 27 8,130,000

***สภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปี 2562  เม่ือคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1/2561 
    เม่ือวันท่ี 27  ธันวาคม 2561

***สภาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี 2562  เม่ือคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
    คร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2562



แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

แผนภูมิแสดงจ ำนวนโครงกำร ท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ
เปรียบเทียบตำมยุทธศำสตร์

0 10 20 30 40 50 60 70

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิชกรรม
และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

รวม

โครงการ

โครงการ

0.00 5,000,000.00 10,000,000.0015,000,000.0020,000,000.0025,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารนู
ปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

รวม

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 หมู่ท่ี 1  สายหน้าบ้าน
นายสมบูรณ์ - ห้วยแข้

208,000.00 เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาเปิดยาว 

869 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 หมู่ท่ี 1  สายหน้าบ้านนาง
แพง  พฤษชาติ -บ้านนาง
สมถวิล ค้าสีลา หมู่ท่ี1

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

598,000.00 เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาเปิดยาว 

260 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1
 สายบ้านนางเกษร  บุญ

เพลิง - บ้านนางเจน

350,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 4 ม. ยาว 
280 ม. หนา0.15 
ม.  (ตามแบบท่ี 
อบต. ก้าหนด)

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ขยายผิวจราจร  คสล. หมู่ท่ี
 3 ถนนสายหลัก สายข้าง
บ้านนายทนงศักด์ิ -ถนน

บุญ -วัดศรีส้าราญ

240,000.00 เพ่ือให้ได้ผิว
จราจรท่ีกว้าง

ข้ึนและได้
มาตรฐาน

ขยายผิวจราจร 
คสล. สายข้างทาง
 กว้าง 1 ม. ยาว 
1,400 ม. หนา 
0.15 ม. (ตาม
แบบท่ี อบต. 

ก้าหนด)

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 หมู่ท่ี 3  สายหน้าบ้าน
นายสมดี สารมานิตย์- 

บ้านนายไรวินทร์ ม่ิงมิตรวัน

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

366,000.00 เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาเปิดยาว 

275 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ดงเย็น  มีดังน้ี



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 หมู่ท่ี 3 สายหน้าบ้านนาย
ทนงศักด์ิ ป่าหวาย -  บ้าน
นายอ้าพร  สารมานิตย์

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

571,000.00 เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาเปิดยาว 

300 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3 
 สายบ้านนายส้าราญ - 

บ้านนายสีทัน

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

167,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาปิดยาว 

173 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 หมู่ท่ี 4  สายหน้าบ้าน

นายบัวทอง  หลวงพินิจ - 
บ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล

92,000.00 เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาเปิดยาว 

245 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6 
 สายบ้านนายเพีย - ห้วย

บ้าน

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

192,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 4 ม. ยาว 
133 ม. หนา0.15 
ม.  (ตามแบบท่ี 
อบต. ก้าหนด)

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 หมู่ท่ี 7 สายโนนชัยศิลป์ - 

เมืองไพร (จากบ้านนาย
มงคล - ศาลาประชาคม)

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

173,000.00 เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมขังในพ้ืนท่ี

ก่อสร้างราง
ระบายน้้ารูปตัวยู
ชนิดฝาเปิดยาว 

410 ม. (ตามแบบ
ท่ี อบต. ก้าหนด)



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8
 สายบ้านนายสวัสด์ิ - หน้า

วัดป่าประชาอุทิศ

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

378,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 4 ม. ยาว 
257ม. หนา 0.15 
ม.  (ตามแบบท่ี 
อบต. ก้าหนด)

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8
 สายป่าเป้า - โนนพอก 
(จากบ้านนายโยธิน -หน้า

วัดป่าประชาอุทิศ)

453,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนน คสล.
 กว้าง 5 ม. ยาว 
550 ม. หนา0.15 
ม.  (ตามแบบท่ี 
อบต. ก้าหนด)

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ ม.4

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

853,000.00 เพ่ือก่อสร้างต่อ
เติมศาลา

อเนกประสงค์

ม. 4 บ้านดงสง่า

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ม. 7

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

456,000.00 เพ่ือก่อสร้าง
ศาลา

อเนกประสงค์

ม. 7 บ้านโนนชัย
ศิลป์

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. จากบ้าน

นางบัวถัน      ปาน
เช่ียวชาญ  ถึง บ้านนาย

สุพัฒน์  เย็นรัตน์  หมู่ท่ี 1

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

287,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว



ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง
ยาว 200 เมตร 

ตามแบบ อบต.ดง
เย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. สายหน้า
ร้านค้าชุมชน - ศพด.วัด

โพธ์ิศรี ข. หมู่ท่ี 2

471,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง
ยาว 201  เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. สายบ้าน
นายสุภาส         รักเสมอ
วงศ์ ถึง บ้านแม่เต็ม     พ่ึง

เย็น  หมู่ท่ี 3

150,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 
เมตร ระยะทาง
ยาว 170  เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคม (หลังเก่า)  

หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3

410,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนมี

สถานท่ีส้าหรับ
จัดกิจกรรม

ต่อเติมศาลา
ประชาคม ขนาด
กว้าง 11.85 ม. 
ยาว 30 เมตร 

ตามแบบ อบต.ดง
เย็น

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการเสริมไหล่ทาง 
คสล. สายบ้านนายสานิตย์ 
 ข้าดี  หน้าบ้าน ด.ต.มานพ

  ผัดโกน

207,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

เสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ระยะทาง 
105  เมตร กว้าง 
 2.45 เมตร หนา 
0.15 ม. ตามแบบ

 อบต.ดงเย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการเสริมสร้าง
ถนนลาดยาง สายสามแยก
ศาลาประชาคม   หมู่ท่ี 4 

หน้าวัดผดุงธรรม

211,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

เสริมสร้างผิว
จราจรลาดยาง

แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ระยะทาง 154 

เมตร  กว้าง 4 
เมตร หน้า 4 ซม. 
 ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

21 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. จากหน้า
บ้านนางพิมล - หน้าบ้าน

นางธนวรรณ  ศรีรัตน์  หมู่
ท่ี  5

457,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง

ยาว  193  เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

22 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. จาก บ้าน
นางบุญยัง   ถนนทางเข้า
จันทร์เจ้ารีสอร์ท หมู่ท่ี 6

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

545,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง

ยาว  235  เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. สายบ้าน
นายไตรจักร  อ่ิมสงวน-
บ้านนางสุวรรณ์    แสง

จันทร์  หมู่ท่ี 7

183,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30
เมตร ลึก 0.30 
เมตร ระยะทาง
ยาว 196  เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
   สายบ้านนายภูมิพัฒน์ 

ทรงชา -   บ้านนายวิจิตร  
เกล้ียงกล่ิน      หมู่ท่ี 7

321,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล.
 ระยะทาง 200 
เมตร กว้าง 3 

เมตร หนา 0.15 
เมตร  ตามแบบ 
อบต.    ดงเย็น

25 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้้า คสล. จากบ้าน
นายสุพัฒน์  เย็นรัตน์ ถึง 

ห้วยสงคราม         หมู่ท่ี 1

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

215,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง
ยาว 200  เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้าน นายเปล้ือง  สายสิงห์ 
 ถึงบ้านนางหนูพัด  สิทธิ
ศาสตร์  หมู่ท่ี 1 (เดิมเป็น

ถนนลูกรัง)

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

195,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล.
 ระยะทาง 000  
เมตร กว้าง 0  

เมตร หนา 0.15 
เมตร  ตามแบบ 
อบต.    ดงเย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

27 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. สายป่าเป้า
เมืองไพร ทางทิศตะวันตก 
จากหน้าบ้าน     นางมี  รัก
เสมอวงศ์   หอเจ้าแม่สอง

นาง หมู่ท่ี 2

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

544,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว



ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง
ยาว  104 เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

28 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีต เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี

 5

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

590,000.00 เพ่ือให้
ประชาชนมี

สถานท่ีส้าหรับ
ด้าเนินกิจกรรม

1.ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณหน้า
ศาลาประชาคม 
ขนาด 10*10 ม. 
หนา 0.15 ม  2.

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก บริเวณหน้า
ร้านค้าสหกรณ์ 
ขนาด 6*67 ม.  
หนา 0.15 ม.  . 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นทาง 2270  หน้าบ้าน  

  นางอารีย์  พิมลนอก  
หมู่ท่ี 5

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

472,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนน คสล.
 ระยะทาง 300  
เมตร กว้าง 4  

เมตร หนา 0.15 
เมตร  ตามแบบ 
อบต.    ดงเย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. สายโนน
ชัยศิลป์  - เมืองไพร (ด้าน
ทิศตะวันออก) จากบ้าน

นายสุรกฤษณ์  กุลภา  นาง
กองสี  ป่าจันทร์  หมู่ท่ี 7

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

479,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว



ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง
ยาว  810เมตร 

ตามแบบ อบต.ดง
เย็น

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. สายป่า
เป้า-โนนพอก จากหน้า
บ้านนางลี กุลพรม ถึง 

หน้าบ้านนายสุเทพ  แก้วมี
พอ        หมู่ท่ี 8

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

412,000.00 เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้้าท่วมขังท้าให้
การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว



ก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.60 
เมตร ลึก 0.58 
เมตร ระยะทาง
ยาว  200 เมตร 
ตามแบบ อบต.ดง

เย็น

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารนูปการ

โครงการเสริมไหล่ทาง 
คสล. สองข้างทาง สาย ป่า
เป้า ดงเย็น จากหน้าบ้าน
นายสมใจ สีน้้าพอง  ถึงส่ี
แยก  บ้านนางร้าพัน      

อุดมกัน  หมู่ท่ี  8

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง

สะสม

225,000.00 เพ่ือให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพ่ือความสะดวก
ในการคมนาคม

เสริมไหล่ทาง
คอนกรีตเสริม

เหล็ก  ระยะทาง 
250  เมตร กว้าง 

2  เมตร หนา 
0.15 ม. ตามแบบ

 อบต.ดงเย็น

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการ
ด้าเนินงานศูนย์พัฒนา

ครอบครัว

30,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
ให้สถาบัน
ครอบครัว
เข้มแข็ง

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 1 แห่ง



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์สร้างเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

54,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
ป้องกันการเกิด
อันตรายจาก

สัตว์เล้ียงในฤดู
ร้อนจัดหา
เวชภัณฑ์

ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ

สุขนัขบ้า

จัดกิจกรรมรญ
รงค์ป้องกันสร้าง
เขตปลอดพิษสุนัข
บ้า 1 คร้ัง/ปี ใน
เขต อบต.ดงเย็น

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน

100,000.00 เพ่ือรักษาธรรม
ชาตืและ

ส่ิงแวดล้อม  
เพ่ือสร้าง

จิตส้านึก ให้
ประชาชนคัด
แยกขยะต้ังแต่

ต้นทาง

จัดกิจกรรม
ธนาคารขยะจัด
กิจกรรมจัดต้ัง
กองทุนขยะ

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดหาถังขยะใน
เขตพ้ืนท่ี  ต้าบลดงเย็น

100,000.00 เพ่ือจัดหาถังขยะ
ในเขต อบต.ดง
เย็นและเกิด

ความสะอาดใน
ชุมชน

มีถังขยะเพียงพอ
รองรับขยะในเขต
พ้ืนท่ีต้าบลดงเย็น

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,981,200.00 เพ่ือสร้าง
หลักประกัน

รายได้แกผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต.ดงเย็น

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,400,000.00 เพ่ือเสริม
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน

พิการหรือ
ทุพพลภาพ

ผู้พิการในเขต 
อบต.ดงเย็นน



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

39 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

90,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.ดงเย็น

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพต้าบล

ดงเย็น  (สปสช.อบต.ดงเย็น)

200,000.00 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต้าบลดง
เย็น

สนับสนุน
งบประมาณสมทบ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพต้าบลดง
เย็นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของ

ค่าบริการ
สาธารณสุขท่ีได้
จาก  สปสช. 

แห่งชาติ

41 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

360,000.00 เพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ

ประชาชนของ  
อปท.มี

ประสิทธิภาพ
สามารถ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้
ทันท่วงที  
รวดเร็ว

อุดหนุน
งบประมาณแก่ 

อปท.ท่ีได้
รับผิดชอบ  ใน

การบริหารจัดการ
ศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1  ส้าหรับ

ด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือด้าเนินงานตาม
โครงการด้าน

สาธารณสุขจ้านวน
  20,000  บาท



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  ส้าหรับ
ด้าเนินโครงการตามพระ

ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณ

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือดด้าเนินงาน
ตามโครงการด้าน
สาธารณสุขจ้านวน
  20,000  บาท

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3  ส้าหรับ

ด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ในการ
ด้าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารณสุข

เพ่ือด้าเนินตาม
โครงการด้าน
สาธารณสุข  

จ้านวน  20,000 
บาท

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4  ส้าหรับ

ด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือด้าเนิน
โครงการด้าน
สาธารณสุข  

จ้านวน  20,000  
บาท

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 5  ส้าหรับ

ด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือด้าเนินงานตาม
โครงการด้าน

สาธารณสุขจ้านวน
  20,000  บาท



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

47 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6  ส้าหรับ
ด้าเนินโครงการตามพระ

ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือด้าเนินงานตาม
โครงการด้าน

สาธารณสุขจ้านวน
  20,000  บาท

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7  ส้าหรับ
ด้าเนินโครงการตามพระ

ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือด้าเนินงานตาม
โครงการด้าน

สาธารณสุขจ้านวน
  20,000  บาท

49 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 8  ส้าหรับ
ด้าเนินโครงการตามพระ

ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
ด้าเนินงานด้าน

สาธารณสุข

เพ่ือด้าเนินงานตาม
โครงการด้าน

สาธารณสุขจ้านวน
  20,000  บาท

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

100,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
ป้องกันแก้ไข  
ยาเสพติดท่ีแพร่

ระบาด

จัดกิจกรรมด้าน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

51 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลออุบัติเหตุ
ทางถนน  ช่วงเทศกาล

20,000.00 เพ่ือให้บริการ
ด้านความ

ปลอดภัยให้กับ
ประชาชนใน

พ้ืนท่ีช่วง
เทศกาลส้าคัญ
เช่นเทศกาลปี
ใหม่  เทศกาล

สงกรานต์

จัดกิจกรรม
โครงการในการ
ป้องกันและลด

อุบัติเหตุเทศกาลปี
ใหม่  เทศกาล

สงกรานต์

52 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

ฝึกอบรมและทบทวน  อป
พร.

50,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ

 อปพร.

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมในการ

ปฏิบัติงานให้ อป
พร. อย่างต่อเน่ือง

ทุกปี

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

30,000.00 เพ่ือเป็นการ
พัฒนาให้ความรู้
ด้านวินัยจราจร 

 ด้านการ  
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย

จัดกิจกรรม  
อบรมแก่ประชาชน

 / นักเรียน 
นักศึกษา อปพร.
ประชาชนท่ัวไป

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

โครงการวันอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  

(อปพร.)

50,000.00 เพ่ือเป็นการ
พัฒนาเครือข่าย
 อปพร. และ

เล็งเห็น
ความส้าคัญ ของ

 อปพร.

1คร้ัง /ปี  อปพร.
ต้าบลดงเย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

เงินส้ารองจ่าย 300,000.00 เพ่ือมห้การ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน
ในกรณีเกิดภัย
พิบัติต่างๆ เช่น 
วาตภัย อัคคีภัย 
 ภัยแล้ง ฯลฯ

ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริการจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

โครงการอนุรักป๋าสวนป่า
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ท่ี 5

50,000.00 เพ่ือดูแลอนุรักษ์
ทรัพกรธรรมชาติ

อุดหนุน
งบประมาณ แก่
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5

57 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการอาหารกลางวัล
ส้าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.

 ในพ้ืนท่ี

2,356,000.00 เพ่ืออุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันส้าหรับ
นักเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพ้ืนท่ี

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ้านวน 4 

แห่ง

58 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัด อบต.ดงเย็น

9,947,000.00 เพ่ืออุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวัน ส้าหรับ
 ศพด.ในพ้ืนท่ี

ศพด. ในสังกัด 
จ้านวน 4 ศูนย์



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

59 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

อุดหนุนการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีต้าบลดง

เย็น จ้านวน 5 แห่ง

200,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ

ด้านจัดท้า
กิจกรรมต่างๆ 

ให้เด็กได้มี
ทักษะมีความรู้

อุดหนุน
งบประมาณให้แแก่
โรงเรียน จ้านวน 5
 แห่งๆละ  40,000

 บาท

60 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

สนับสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) แก่ส้าหรับโรงเรียน

สังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี

1,225,120.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) 

พร้อมด่ืมตาม
โครงการอาหาร

เสริม (นม) 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในพ้ืนท่ี

ตลอดปีโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ใน

พ้ืนท่ี  จ้านวน 4 
แห่ง

61 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดป

574,490.00 เพ่ือให้เด็กมี
อุปกรณ์การ

เรียนการสอนท่ี
เพียงพอ

สนับสนุนค่าวัสดุ
ส่ือการเรียนการ
สอนรายหัว  แก่

เด็กนักเรียนสังกัด 
ศพด.ในพ้ืนท่ี 
จ้านวน 4 ศูนย์

62 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา /ผู้ดูแลเด็ก

24,000.00 เพ่ือให้บุคลากร
ทางการศึกษา/
ผู้ดูแลเด็ก เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

บุคลากรทางการ
ศึกษาหรือผู้ดูแล
เด็กได้รับการเข้า

ฝึกอบรมฯ



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

63 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 เพ่ือพัฒนา
เสริมสร้าง

ทักษะของเด็ก
ให้มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา

และ
ประสบการณ์ท่ีดี
  เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้เด็ก
กล้าคิดกล้าท้า
กล้าแสดงออก

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

64 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมวันส้าคัญทาง
ศาสนาวันเข้าพรรษา

20,000.00 เพ่ือส่งเสริมและ
ท้านุบ้ารุง

กิจกรรมทาง
พุทธศาสนาและ

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ

จัดกิจกรรมวัน
ส้าคัญทางศาสนา

65 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

50,000.00 เฑ่ืฮอนุรักษ์
ประเพณีไทย  
วันลอยกระทง  
ให้คงอยู่สืบต่อไป

จัดกิจกรรมวัน
ลอยกระทง 1 

คร้ัง/ปี  ประชาชน
ในเขต อบต.ดงเย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

66 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์รดน้้าด้าหัว

ผู้สูงอายุ

50,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมใน

การรักษา
ประเพณีได้
แสดงความ
กตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรม
สือสานประเพณี

สงกรานต์รดน้้าด้า
หัวผุุูสูงอายุ

67 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการจักซ้ืออุปกรณ์กีฬา 100,000.00 เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย
ของประชาชน
ในต้าบลเพ่ือ
จัดซ้ืออุปกรณ์

กีฬา

1คร้ัง /ปี จัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา

68 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

200,000.00 เพ่ือสร้างความ
สามัคคีเพ่ือต้าน

ยาเสพติด 
เสริมสร้างสุข
ภาวะอันดีแก่ผู้

เล่นกีฬา

จัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนประชาชน

ต้าบลดงเย็น

69 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถ่ินสัมพันธ์

0.00 เพ่ือส่งเสริม
สนีบสนุนการ
เล่นกีฬาและ
เช่ือมความ

สามัคคีระหว่าง 
 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

คณะผู้บริหาร  
สมาชิก ฯ 

พนักงานส่วนต้าบล
  พนักงานจ้าง  
ประชาชนท่ัวไป  
เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

70 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศานา
และวัฒนธรรม

สนับสนุนค่าอาหารเสริม 
(นม) ส้าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัด อบต.ดงเย็น

442,240.00 เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซ้ืออหารเสริม
 (นม) พร้อมด่ืม
 ตามโครงการ
อาหารเสริม 

(นม) ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล้ก

ในสังกัด

ศูนย์ เด็ก จ้านวน 
4 ศูนย์

71 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการจัดท้าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

214,000.00 เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษีของ

ท้องถ่ิน

จัดท้าแผนท่ีภาษี
เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูล

72 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

อบรมให้ความรู้การ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การ

พัฒนาท้องถ่ิน

10,000.00 เพ่ือให้ดการ
ด้าเนินการ

จัดการสนับสนุน
ในการจัดท้า
แผนชุมชน มี
ประสิทธิภาพ

จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้แก่
ประชาชน

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการจัดท้าแผนพัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี

10,000.00 เพ่ือเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วม
ในการจัดท้า
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน

จัดอบรมให้ความรู้
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัด

ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน ประชาคม

ระดับต้าบล



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบ
ประชาชน

10,000.00 เพ่ือเพ่ิมศัยก
ภาพในการ

บริการ ให้ความ
สะดวกแก่
ประชาชน

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ จัด

กิจกรรมออก
บริการประชาชน

นอกสถานท่ี

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการฝึกอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การ

พัฒนาท้องถุุ่น

400,000.00 เพ่ือเพ่ิมพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 
ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ผู้น้า
ท้องถ่ิน ผู้น้า
องค์กรต่างๆ

จัดโครงการ
ฝึกอบรม และ

ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี

76 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระชนมพรรษา 12
 สิงหามหาราชินี (วันแม่

แห่งชาติ)

20,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

จัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็พ

ระนางเจ้าบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหา

77 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

30,000.00 เพ่ือให้ประชาชน
ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี

ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

จัดโครงการ
กิจกรรมเทิดทูน

สถาบัน
พระมหากษัตริย์



ยุทธศาสตร์ โครงการ
แหล่งท่ีมา
งบประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วัตถุ
ประสงค์

ผลผลิต

78 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ ท่ีท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลดงเย็น

255,000.00 เพือ่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ บริเวณ ท่ี
ท้าการ อบต.ดง

เย็น

ปรับปรุงลานเสาธง
 ตกแต่งสวน - 

ก่อสร้างถนน คสล
 รอบบริเวณท่ีท้า
การ - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบริเวณ 

ส้านักงาน

79 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ 
 บ้านาญข้าราชการส่วน

ท้องถ่ิน  (กบท.)

183,195.00 ส่งเสริม
บุคลากรท้องถ่ิน

เพ่ือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
มีปนะสิทธิภาพ

ข้าราชการ
พนักงานสวน

ท้องถ่ิน

80 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ ท่ีท้าการองค์การ
บริหารส่วนต้าบลดงเย็น

255,000.00 เพ่ือให้มีภูมิ
ทัศน์ท่ีสวยงาม 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

เทลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ 
รอบบริเวณท่ีท้า

การองค์การ
บริหารส่วนต้าบล

ดงเย็น



ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สา
ธารนูปการ

15 3,815,000.00 15 3,812,580.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

17 10,393,636.00 16 10,393,636.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

6 155,910.00 3 155,910.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1 50,000.00 1 50,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

13 4,891,351.86 12 4,891,351.86

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร

9 849,000.00 6 849,000.00

รวม 61 20,154,898 53 20,152,478

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

    อบต.ดงเย็น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน / ลง
นามในสัญญา รวม 53 โครงการ  จ านวนเงิน 20,154,898  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 53 โครงการ จ านวน
เงิน 20,152,478 ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี



การใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562

  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม
2661  จ านวน 11 โครงการ เป็นเงิน จ านวน 3,229,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 11 โครงการ
จ านวนเงิน 3,122,700 บาท 

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สา
ธารนูปการ

11 3,122,700.00 11 3,122,700.00

การใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน

2662  จ านวน 16 โครงการ เป็นเงิน จ านวน 4,901,000 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  - โครงการ
จ านวนเงิน  -  บาท 

ยุทธศาสตร์ โครงการ
การก่อหน้ีผูกพัน/
ลงนามในสัญญา

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สา
ธารนูปการ

16 อยู่ระหว่างด าเนินการ



1. โครงการจัดหาถังขยะ
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.โครงการฝึกอบรมและทบทวน อปพร.
4. โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
6.โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
7. อบรมให้ความรู้การขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน
8.โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ท่ี 1 
 สายหน้าบ้านนายสมบูรณ์ - ห้วยแข้

208,000.00 202,000.00 13/2562 23/07/2562 60

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ท่ี 1 
 สายหน้าบ้านนางแพง  พฤษชาติ -
บ้านนางสมถวิล ค้าสีลา หมู่ท่ี1

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

598,000.00 306,000.00 5/2562 08/03/2562 60

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 สายบ้าน
นางเกษร  บุญเพลิง - บ้านนางเจน

350,000.00 348,000.00 15/2562 25/07/2562 60

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ขยายผิวจราจร  คสล. หมู่ท่ี 3 ถนน
สายหลัก สายข้างบ้านนายทนงศักด์ิ
 -ถนนบุญ -วัดศรีส้าราญ

240,000.00 238,000.00 00708/62 01/04/2562 60

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ท่ี 3 
สายหน้าบ้านนายทนงศักด์ิ ป่าหวาย
 -  บ้านนายอ้าพร  สารมานิตย์

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

571,000.00 149,000.00 7/2562 13/03/2562 60

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 3  สาย
บ้านนายส้าราญ - บ้านนายสีทัน

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

167,000.00 167,000.00 2/2562 05/03/2562 60

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ท่ี 4 
 สายหน้าบ้านนายบัวทอง  หลวง
พินิจ - บ้านนางรุ่งนภา  บูรณะพล

92,000.00 91,000.00 17/2562 31/07/2562 60

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 6  สาย
บ้านนายเพีย - ห้วยบ้าน

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

192,000.00 191,000.00 9/2562 15/03/2562 60

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 สายป่า
เป้า - โนนพอก (จากบ้านนายโยธิน
 -หน้าวัดป่าประชาอุทิศ)

453,000.00 450,000.00 24/2562 16/09/2562 60

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ 
ม.4

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

853,000.00 450,000.00 11/2562 18/03/2562 120

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี
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มางบ
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งาน
11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
 ม. 7

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

456,000.00 454,000.00 1/2562 27/02/2562 120

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 สายบ้านนายสุภาส         รักเสมอ
วงศ์ ถึง บ้านแม่เต็ม     พ่ึงเย็น  หมู่
ท่ี 3

150,000.00 149,000.00 19/2562 09/08/2562 60

13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการต่อเติมศาลาประชาคม (หลัง
เก่า)  หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3

410,000.00 407,000.00 26/2562 18/09/2562 60

14 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการเสริมไหล่ทาง คสล. สาย
บ้านนายสานิตย์  ข้าดี  หน้าบ้าน 
ด.ต.มานพ  ผัดโกน

207,000.00 163,000.00 21/2562 11/09/2562 60

15 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการเสริมสร้างถนนลาดยาง 
สายสามแยกศาลาประชาคม   หมู่ท่ี 
4 หน้าวัดผดุงธรรม

211,000.00 202,000.00 25/2562 16/09/2562 60

16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 จาก บ้านนางบุญยัง   ถนนทางเข้า
จันทร์เจ้ารีสอร์ท หมู่ท่ี 6

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

545,000.00 280,000.00 16/2562 25/07/2562 60

17 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 สายบ้านนายไตรจักร  อ่ิมสงวน-
บ้านนางสุวรรณ์    แสงจันทร์  หมู่ท่ี
 7

183,000.00 180,000.00 20/2562 09/08/2562 60

18 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.   สาย
บ้านนายภูมิพัฒน์ ทรงชา -   บ้าน
นายวิจิตร  เกล้ียงกล่ิน      หมู่ท่ี 7

321,000.00 318,000.00 23/2562 16/09/2562 60

19 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน นาย
เปล้ือง  สายสิงห์  ถึงบ้านนางหนูพัด 
 สิทธิศาสตร์  หมู่ท่ี 1 (เดิมเป็นถนน
ลูกรัง)

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

195,000.00 188,000.00 6/2562 08/03/2562 60

20 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 สายป่าเป้าเมืองไพร ทางทิศ
ตะวันตก จากหน้าบ้าน     นางมี  รัก
เสมอวงศ์   หอเจ้าแม่สองนาง หมู่ท่ี 2

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

544,000.00 444,000.00 8/2562 15/03/2562 60
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21 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริม
เหล็ก  หมู่ท่ี 5

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

590,000.00 209,000.00 728/62 05/03/2562 60

234,000.00 4/2562 05/03/2562 60
22 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.
 สายป่าเป้า-โนนพอก จากหน้าบ้าน
นางลี กุลพรม ถึง หน้าบ้านนายสุ
เทพ  แก้วมีพอ        หมู่ท่ี 8

เงินสะสม/
เงินทุนส้ารอง
สะสม

412,000.00 408,000.00 10/2562 15/03/2562 120

23 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการด้าเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัว

30,000.00 675.00 01082/2562 25/07/2562 15

20,000.00 01078/2562 30/07/2562 7
24 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการรณรงค์สร้างเขตปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า

54,000.00 3,138.00 982/62 31/05/2562 31

31,500.00 896/62 12/06/2562 15
25 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน

100,000.00 1,000.00 01234/2562 11/09/2562 6

5,000.00 01252/2562 11/09/2562 6
23,400.00 01231/2562 10/09/2562 7
7,000.00 01235/2562 11/09/2562 5
5,250.00 01233/2562 11/09/2562 7

10,500.00 01236/2562 11/09/2562 6
4,800.00 01244/2562 10/09/2562 6
1,500.00 01251/2562 13/09/2562 2

30,000.00 01250/2562 17/09/2562 1
26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 7,981,200.00 586,300.00 ผู้สูงอายุ 03/10/2561 1

589,900.00 เบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

01/11/2561 1

589,900.00 เบ้ียผู้สูงอายุ 04/12/2561 1
2,500.00 389/62 04/02/2562 1

592,400.00 407/62 04/02/2562 1
596,100.00 299/62 03/01/2562 1
591,400.00 488/62 01/03/2562 1
596,200.00 599/62 01/04/2562 3

3,700.00 597/62 01/04/2562 3
599,600.00 705/62 01/05/2562 3

3,700.00 703/62 01/05/2562 3
4,400.00 810/62 04/06/2562 3
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4,400.00 926/62 02/07/2562 3

603,400.00 928/62 02/07/2562 3
5,600.00 01032/2562 07/08/2562 1

598,300.00 01087/2562 1
6,400.00 01178/2562 1

600,000.00 01204/2562 1
27 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้พิการ 2,400,000.00 191,200.00 เบ้ียยังชีพผู้

พิการ
04/12/2561 1

188,800.00 เบ้ียยังชีพผู้
พิการ

03/10/2561 1

188,800.00 เบ้ียผู้พิการ 01/11/2561 1
188,000.00 406/62 04/02/2562 1

2,400.00 390/62 04/02/2562 1
192,800.00 298/62 03/01/2562 1
186,400.00 487/62 01/03/2562 1

2,400.00 598/62 01/04/2562 3
184,800.00 600/62 01/04/2562 3
184,800.00 704/62 01/05/2562 3

2,400.00 701/62 01/05/2562 3
4,000.00 811/62 04/06/2562 3

184,000.00 813/62 04/06/2562 3
4,800.00 927/62 02/07/2562 3

184,000.00 930/62 02/07/2562 3
4,800.00 01031/2562 1

183,200.00 01066/2562 1
4,800.00 01179/2562 1

184,800.00 01205/2562 1
28 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000.00 7,500.00 เบ้ียผู้ป่วย

เอดส์
01/11/2561 1

7,500.00 เบ้ียผู้ป่วย
เอดส์

03/10/2561 1

7,500.00 เบ้ียผู้ป่วย
เอดส์

04/12/2561 1

7,500.00 388/62 04/02/2562 1
7,500.00 596/62 01/04/2562 3
7,500.00 702/62 01/05/2562 3
7,500.00 809/62 04/06/2562 3
7,500.00 925/62 02/07/2562 3
7,500.00 01029/2562 1
7,500.00 01158/2562 1
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29 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต้าบลดงเย็น  (สปสช.อบต.ดง
เย็น)

200,000.00 200,000.00 00385/2562 1

30 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

360,000.00 2,000.00 01275/2562 18/09/2562 7

1,000.00 01162/2562 27/08/2562 3
9,000.00 00155/2562 01/10/2561 31
9,000.00 00083/2562 01/10/2562 31
9,000.00 00147/2562 29/10/2562 30

31 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 1  ส้าหรับด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 .........../2562 01/10/2561 365

32 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 2  ส้าหรับด้าเนินโครงการตามพระ
ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 ........../2562 01/10/2561 365

33 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 3  ส้าหรับด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 01122/2562 01/10/2561 365

34 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 4  ส้าหรับด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 01123/62 01/10/2561 365

35 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 5  ส้าหรับด้าเนินโครงการตาม
พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 01124/62 01/10/2561 365

36 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 6  ส้าหรับด้าเนินโครงการตามพระ
ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 01203/62 01/10/2562 365

37 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 7  ส้าหรับด้าเนินโครงการตามพระ
ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 01203/62 01/10/2562 365

38 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  หมู่ท่ี
 8  ส้าหรับด้าเนินโครงการตามพระ
ราชด้ารด้านการสาธารณสุข

20,000.00 20,000.00 01123/62 01/10/2562 365
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39 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

จัดระเบียบชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

ป้องกันและลออุบัติเหตุทางถนน  
ช่วงเทศกาล

20,000.00 3,360.00 418/62 19/12/2561 7

40 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

30,000.00 1,270.00 00523/2562 25/02/2562 3

20,000.00 00527/2562 25/02/2562 3
900.00 00521/2562 25/02/2562 3

7,800.00 00479/62 26/02/2562 1
41 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

จัดระเบียบชุมชนและความสงบ
เรียบร้อย

เงินส้ารองจ่าย 300,000.00 30,000.00 00944/2562 1

51,550.00 00943/2562 1
1,650.00 00934/2562 1

42 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการอนุรักป๋าสวนป่าเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ท่ี 5

50,000.00 50,000.00 440/62 15/02/2562 1

43 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

โครงการอาหารกลางวัลส้าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี

2,356,000.00 141,000.00 109/62 12/11/2561 1

121,000.00 110/62 12/11/2561 1
161,000.00 111/62 12/11/2561 1
105,000.00 112/62 12/11/2561 1
141,000.00 373/62 29/01/2562 1
121,000.00 374/62 29/01/2562 1
161,000.00 375/62 29/01/2562 1
105,000.00 376/62 29/01/2562 1
161,000.00 00733/62 13/05/2562 3
141,000.00 00730/62 13/05/2562 7
105,000.00 00732/62 13/05/2562 3
121,000.00 00731/62 13/05/2562 3
106,000.00 00969/62 1
147,000.00 00968/62 1
123,000.00 00967/62 1
129,000.00 00966/62 1

44 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

โครงการอาหารกลางวันส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ดงเย็น

9,947,000.00 40,300.00 ฎีกาเลขท่ี 
122/2562

12/11/2561 1

79,300.00 ฎีกาเลขท่ี 
119/2562

12/11/2561 1

36,400.00 ฎีกาเลขท่ี 
120/2562

12/11/2561 1



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
29,900.00 121/62 12/11/2561 1
80,400.00 358/62 28/01/2562 1
40,800.00 359/62 28/01/2562 1
27,600.00 360/62 28/01/2562 1
38,400.00 361/62 28/01/2562 1
23,000.00 00736/62 13/05/2562 3
34,000.00 00735/62 13/05/2562 3
67,000.00 00734/62 13/05/2562 3
32,000.00 737/62 13/05/2562 3
53,200.00 01007/2562 1
32,200.00 01004/2562 23/07/2562 1
44,800.00 01006/2562 1
78,400.00 01005/2562 1

45 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

อุดหนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีต้าบลดงเย็น จ้านวน 5 แห่ง

200,000.00 40,000.00 01003/2562 1

40,000.00 00879/2562 1
40,000.00 00867/2562 1
40,000.00 00942/2562 1
40,000.00 00868/2562 1

46 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) แก่
ส้าหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ี

1,225,120.00 76,578.04 166/62 31/10/2561 30

62,536.32 293/62 30/11/2561 31
76,433.28 392/62 28/12/2561 31

115,610.88 00588/62 22/03/2562 7
66,010.56 00506/62 31/01/2562 19
72,959.04 00580/62 29/03/2562 21
38,216.64 792/62 15/05/2562 31
63,135.10 00904/62 31/05/2562 31
66,458.00 01045/62 28/06/2562 30
69,780.90 01169/2562 31/07/2562 30
69,780.90 01296/62 30/08/2562 30

150,065.80 01291/62 17/09/2562 15
47 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาศานาและวัฒนธรรม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดป

574,490.00 52,700.00 00117/62 1

39,100.00 00116/2562 1
47,600.00 00116/2562 1

103,700.00 00118/2562 1
10,200.00 01114/2562 1
40,680.00 00956/2562 1
9,040.00 00957/2562 1



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
10,170.00 00958/2562 1
16,950.00 00959/2562 1

48 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 50,000.00 1,200.00 312/62 08/01/2562 3

30,330.00 311/62 01/01/2562 7
49 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาศานาและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

50,000.00 8,000.00 157/62 15/11/2561 7

36,800.00 193/62 15/11/2561 7
5,000.00 158/62 15/11/2561 7

50 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาศานาและวัฒนธรรม

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
รดน้้าด้าหัวผู้สูงอายุ

50,000.00 15,345.00 645/62 02/04/2562 10

5,000.00 652/62 02/04/2562 11
5,000.00 649/62 02/04/2562 11
2,000.00 650/62 02/04/2562 11

360.00 655/62 02/04/2562 11
51 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาศานาและวัฒนธรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 200,000.00 29,640.00 363/62 23/01/2562 3

3,000.00 366/62 23/01/2562 3
5,000.00 365/62 22/01/2562 3
5,000.00 369/62 22/01/2562 3
1,440.00 364/62 22/01/2562 3
5,000.00 367/62 22/01/2562 3

39,200.00 353/62 23/01/2562 1
3,000.00 00654/62 02/04/2562 11
3,000.00 00648/62 02/04/2562 10
5,000.00 00647/62 02/04/2562 10

20,000.00 00646/62 02/04/2562 10
52 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การศึกษาศานาและวัฒนธรรม
สนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) 
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
อบต.ดงเย็น

442,240.00 20,700.68 172/62 31/10/2561 30

20,291.70 295/62 30/11/2561 31
20,700.68 393/62 28/12/2561 31
21,556.08 00594/62 28/02/2562 21
19,503.12 00497/62 31/01/2562 19
30,498.00 698/62 22/03/2562 7
11,291.28 795/62 15/05/2562 15
18,627.98 00903/2562 31/05/2562 30
19,608.40 01053/62 28/06/2562 30
20,588.82 01293/62 30/08/2562 30
20,588.82 01168/62 31/07/2562 30



ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
แหล่งท่ี
มางบ

ประมาณ

งบตาม
ข้อบัญญัติ

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันท่ีเซ็นสัญญา
ระยะเวลา
การด าเนิน

งาน
44,276.84 01287/62 16/09/2562 15

53 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการ อบต.เคล่ือนท่ีพบประชาชน 10,000.00 4,115.00 00710/2562 17/04/2562 2

54 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถ่ิน

400,000.00 21,050.00 326/62 14/01/2562 3

136,000.00 327/62 15/01/2562 4
4,800.00 325/62 15/01/2562 1

55 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วัน
แม่แห่งชาติ)

20,000.00 1,500.00 01136/2562 07/08/2562 2

14,500.00 01137/2562 07/08/2562 5
1,800.00 01135/2562 04/08/2562 5
2,000.00 01139/62 1

56 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมืองการบริหาร

เงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จ  บ้านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  (กบท.)

183,195.00 183,195.00 67/62 30/10/2561 1

 



จ ำ
นวน งบ
ประมำณ จ ำ
นวน งบ
ประมำณ จ ำ
นวน งบ
ประมำณ จ ำ
นวน
งบ

ประมำณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารนูปการ

87 67,393,750.00 42 12,200,000.00 26 6,937,700.00 26 6,935,280.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต

27 11,450,000.00 17 11,475,200.00 16 10,393,636.00 16 10,393,636.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
ความสงบเรียบร้อย

18 1,950,000.00 6 521,800.00 3 155,910.00 3 155,910.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกร
เกษตร การลงทุนพาณิชกรรมและการท่องเท่ียว

11 41,340,000.00 - - - - - -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4 280,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและ
วัฒนธรรม

18 8,110,000.00 13 6,286,550.00 12 4,891,351.86 12 4,891,351.86

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร

12 1,630,000.00 9 1,132,195.00 6 849,000.00 6 849,000.00

รวม 177 132,153,750 88 31,665,745 64 23,277,598 64 23,275,178

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดงเย็น อ ำเภอบ้ำนดุง

เบิกจ่ำย
ยุทธศำสตร์

แผนกำรด ำเนินกำร
ท้ังหมด

อนุมัติงบประมำณ ลงนำมสัญญำ



แผนภมูแิสดงจ ำนวนโครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์

แผนภมูแิสดงมลูคำ่โครงกำร เปรยีบเทยีบตำมข ัน้ตอน

เปรยีบเทยีบตำมยทุธศำสตร์
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารนูปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

รวม

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด

0.00 40,000,000.00 80,000,000.00 120,000,000.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารนู
ปการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมกรเกษตร การลงทุนพาณิช
กรรมและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศานาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

รวม

เบิกจ่าย

ลงนามสัญญา

อนุมัติงบประมาณ

แผนการด าเนินการ
ทั้งหมด



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ปีงบประมาณ 2562  

 
 

                             

 
 
 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น.............................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มกีารวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ปีงบประมาณ 2562  

 
 

                             

แบบประเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
ส่วนที่  2   สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ 8 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม ทุน

ส ารองเงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 177 132,153,750 

 
 
 
 
 
 

49.71 

 
 
 
 
 
 

90.90 

 
 
 
 
 
 

45.19 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 61 23,535,745 
3 ใช้จ่ายเงินสะสม 11 3,229,000 
4 ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 16 4,109,000 
4 จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = 61 +  
- เงินสะสม  =  11 + 
- เงินทุนส ารองเงินสะสม = 16 

88 31,665,745 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 56 + 
- เงินสะสม =  11+ 
- ทุนส ารองเงินสะสม = 16 

80 27,389,598.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ปีงบประมาณ 2562  

 
 

                             

 



                            จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน
                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี    16   ธันวาคม  2562

                                        (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์)
                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น

ช.ผลการด าเนินงาน

                อบต.ดงเย็น ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562 ในเขตพ้ืนท่ี โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ 
ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกล้เคียง

    ท้ังน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอต
วามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของ อบต.ดงเย็น ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะต่อไป






