
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งที่  1  พ.ศ. 2563 

*************************** 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น 

 

เพ่ือให้การบริหารการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมารรายจ่ายประจ าป  งบประมารรายจ่าย
เพ่ิมเติม และงบประมารจากเงินสะสมในช่วงขอแผนนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความจ าเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนให้เป็นอ านาจ
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขป ที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการร์ในปัจจุบัน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น จึงเห็นชอบแก้ไขโครงการ            
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)         
ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว สามามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.dongyen.go.th     
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  ในวัน เวลาราชการ 
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ร  วันที่  30  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

     
                (นายทรงศิลป์  หันประดิษฐ์) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น 

http://www.dongyen.go.th/
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หลักการและเหตุผล 

ในการแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
แก้ไข  (ครั้งที่ 1)   พ.ศ. 2563 

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 
  ข้อ 4 การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงาน 
ให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
  ข้อ 3 ให้แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และแก้ไขค าว่า 
“แผนพัฒนา” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศใช้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 
  ข้อ 8 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองข้อ ข้อ 21 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พงศ. 2548 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
เห็นชอบ พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย” 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม 
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ...
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นและเพื่อแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
สุขต่อประชาชนให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการแก้ไขปีที่จะด าเนินการตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  แก้ไข  (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
     ผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยมีนโยบาย

ที่จะใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  งานนโยบายและแผน ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว
แล้วปรากฏว่า ปีงบประมาณที่จะด าเนิน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน  จ านวน 4 โครงการ            
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

    ดังนั้น เพ่ือให้สามารถบริหารโครงการและงบประมาณตามโครงการดังกล่าวได้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดดังกล่าว ตามโครงการพัฒนาที่ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปีปัจจุบัน 
   
 

**************************** 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการจัดวางการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงเย็น ยุทธศาสตร์ ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1 เดิม 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 1  สายบ้านนายจงชนะ  
ศรีสมรักษ์ –บ้านนายวิชาญ 
มูลนีนับ  

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังในพื้นที ่ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 

0.60 ม.ลึก 0.58 ม. 
ยาว 272 ม. พร้อม

บ่อพัก(ตามแบบ
แปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

- - - 390,๐๐๐ 350,๐๐๐ 1.ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
2.ร้อยละ 70 
ของพื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง  

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

      แก้ไข 

390,๐๐๐ 

แก้ไข 

350,๐๐๐ 

    

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการจัดวางการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงเย็น ยุทธศาสตร์ ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2 เดิม 
ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 4 สายขา้งบ้านนาย
ศุภชัย ถึงสามแยก รพ.สต.   
ดงเย็น 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังในพื้นที ่ ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 

0.60 ม.ลึก 0.58 ม. 
พร้อมบ่อพกั ยาว 
219 ม. (ตามแบบ

แปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - 350,๐๐๐ 350,๐๐๐ 1.ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
2.ร้อยละ 70 
ของพื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง  

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

      แก้ไข 

500,๐๐๐ 

     

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2563 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการจัดวางการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงเย็น ยุทธศาสตร์ ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3 เดิม 
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ 4 สายบา้นนาย
ทองปาน โสนาเรือ ถึง สี่แยก 
ป่าเป้า -ดงเย็น 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

วางท่อระบายน้ า คส, 
ขนาด 0.40 ม. 
จ านวน 30 ท่อน 

ระยะทางยาว 300 
เมตร (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.

ก าหนด) 

- - -  430,๐๐๐ 1.ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
2.ร้อยละ 70 
ของพื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง  

ลดปัญหาน้ า     
ท่วมขัง 

กองช่าง 

      แก้ไข 

230,000 

แก้ไข 

360,000 

    

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  แก้ไข ครั้งท่ี 1  พ.ศ. 2563 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นสากล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  ด้านการจัดวางการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ดงเย็น ยุทธศาสตร์ ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิด 
ชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4 เดิม 
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้า คสล. ซอยประชาสันติ    
หมู่ที่ 5  (สายบา้นนายหนูนา 
เยาวะศรี –บ้านนางสมศร ี   
สุตะภักดิ์)    

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขังและแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 

0.60 ม.ลึก 0.58 ม. 
พร้อมบ่อพกั ยาว 
193 ม. (ตามแบบ

แปลนที่ อบต.
ก าหนด) 

- - - 460,๐๐๐  1.ร้อยละ 70 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
2.ร้อยละ 70 
ของพื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง  

ลดปัญหาน้ าทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

      แก้ไข 

460,000 
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