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ค าน า 
 

  ด้วยปัจจุบันกิจการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของเทศบาล 
ได้เพิ่มภาระและความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน  เนื่องจากการคมนาคม  เศรษฐกิจ  การศึกษา  ผังเมือง  การ
สาธารณูปโภค  และการบริการแก่สาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ก าหนด
หลักการในการจัดระเบียบการปกครองส่วนท้องถ่ินข้ึนใหม่  เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้งนี้ภารกิจหน้าที่ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แบบอยู่ดีมีสุข  และเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร  อันเป็นการบริหารงานแบบ
บูรณาการรูปแบบใหม่  ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่จะน าประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนในทุก ๆ ด้านและสังคมมีการพัฒนาที่มั่งค่ังและมั่นคง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลต าบลดงเย็นฉบับนี้  ได้น าแนวทางการพัฒนาจังหวัด
มุกดาหารเป็นหลักการเสมือนเข็มทิศที่ช้ีน าในการด าเนินงาน  ซึ่งประชาชนจะได้รับผลประโยชน์อ ย่างสูงสุดจาก
แผนพัฒนาท้องถ่ินที่ก าหนดข้ึน  และเป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจจริง  จากการน าความรู้  ความสามารถ อย่างจริงจัง  
จริงใจ  และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเทศบาลต าบลดงเย็นน ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาลต าบลดงเย็น เป็นการแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบตัิ 
โดยมีหลักคิดที่ว่าการใช้ยุทธศาสตร์การพฒันาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และการให้แนว
ทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไม่มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป็นหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุดนอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เทศบาล
ต าบลดงเย็น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือเทศบาลต าบลดงเย็น ใช้การ
วางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการคิดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

“แผนพัฒนาท้องถ่ิน” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท า
ข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนต่อหน้าครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี มีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) โดยเฉพาะในแผน
ประจ าปีแรกของช่วงระยะเวลา 5 ปี  นั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ โดยมีการประเมิน คือ ความเป็นไปได้ของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห่วงระยะเวลา 5 ปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบ และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควนเพื่อให้การสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีต่อไป 
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) มีลักษณะกว้างๆดังต่อไป  
 1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
 2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
             3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลา 5 ปี 
  4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างระหว่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) กับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
  1. เพื่อแสดงความเห็นความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  
  2. เพื่ อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุของแนวทางการพัฒนาที่ ชัดเจน และมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 

 3. เพื่อเป็นการเตรียมเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาที่จะด าเนินการในห้วง
ระยะเวลา 5 ปี 

 4. เป็นเอกสารที่แสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) กับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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 1.3 ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดท าแผน 

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องด าเนินการต่อไป และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ผูบ้รหิารท้องถ่ินอนุมัติ โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบได้แก่คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
และประชาชน 
 ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 1. ในข้ันตอนน้ีคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาจะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถ่ิน
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรก์ารพฒันาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

 2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน คือการประชุมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน ประชาคม
ท้องถ่ินและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -2565) ใน
ครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็น
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนา 5 ปีต่อไป 

 3. เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่
ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

 4. โครงการ / กิจกรรม ที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมากทั้งสิ้น ในข้ันตอนนี้จะต้องมีการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

  (1) พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
 (2) ให้พิจาณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่ เกินขีดความสามารถในการ

ด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) มาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

 (3) มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ได้ ในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องจนกว่าห้าปี 

 (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ันตอนการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ 

   - งบประมาณรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   - ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   - ข้อดีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ  
   - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง กล่าวคือ ขีดความสามารถ ด้าน

ก าลังเงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ 
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  - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินการเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 

  - โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่

จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยัง
จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือกต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพเิศษต้องการข้อมูล
ของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อน าข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
 4. การตัดสินในเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี  

 ข้ันตอนท่ี 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  1. หลักการใช้แนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปีแรกให้ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ 
ของยุทธศาสตร์ของพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงห้าปี โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 
  2. ในข้ันตอนนี้ ที่ประชุมจะร่วมกับพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก และโดยกิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่ งที่ประชุมจะต้อง
พิจาณาในประเด็นดังนี้ 
   (1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วน 

   (2) พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม 
  (3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้าน

ของผลการด าเนินการ 
  (4) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรรม 
   ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 
   ค. ความเช่ือมโยงกิจกรรมและระยะเวลาที่จะด าเนินการ 

 ข้ันตอนท่ี 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาในช่วงห้าปี มาคิดท ารายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีชัดความส าเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
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 ข้ันตอนท่ี 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดท าร่างแผนพัฒนาห้าปี โดยมีเค้า
โครงการประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1  บทน า 
 ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ส่วนที่ 3  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 
  ส่วนที่ 4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ไปปฏิบัติ 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  ประชาคมท้องถ่ินและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาห้าปีและรับฟัง
ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ให้สมบูรณ์ต่อไป  

  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินน าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561 -

2565) ที่ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อพิจารณา 
 ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ที่ผ่านการพิจารณา
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับอ าเภอในกรณีที่มีการมอบอ านาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมีกระบวนการเช่นเดียวกับข้ันตอน
ที่ 9 ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

 2. ผู้บริหารท้องถ่ินน าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) ที่ผ่านมาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอ าเภอในกรณีที่มี
การมอบอ านาจ เสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 

 3. เม่ือสภาท้องถ่ินพิจารณาการอนุมัติแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) แล้วสภาท้องถ่ินจะส่ง
ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) และน าไปปฏิบัติรวมทั้งประกาศให้ประชาชน
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.2561-2565) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลต าบลดงเย็นเห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางก าสร
ด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลต าบลดง
เย็นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุดทรัพยากรการบริหาร ประกอบด้วย 

 - เงิน ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลฯ เอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรากร
ประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
   - คน ซึ่งหมายความรวมทั้งแต่ผู้บริหาร พนักงานของเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง 
หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนะคติ 

- วัสดุ อุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่จะสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารกิจการ ให้เกิดการพัฒนาสูงสุด ในกรณีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ ให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้า
ของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
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   - การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์แบะศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไป
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและข้อมลูพ้ืนฐานท่ีส าคัญของเทศบาลต าบลดงเย็น 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของเทศบาลต าบลดงเย็น 

เทศบาลต าบลดงเย็นได้รับการยกฐานะออกจากองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลต าบล เมื่อวันท่ี  17  
มิถุนายน 2548 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี  17  มิถุนายน 2548  ต าบลดงเย็นตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมุกดาหาร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองมุกดาหาร มีเส้นทางคมนาคมที่
ส าคัญคือ ทางหลวงชนบท หมายเลข มห.3016  ระยะทางประมาณ  21  กิโลเมตร ระยะทางจากตัวเมือง  24  กม. 
และห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 703  กิโลเมตร 

 

 ภาพถ่ายดาวเทียมหมู่บ้านนาทองซึ่งเป็นท่ีตั้งของส านักงานเทศบาลต าบลดงเย็น

 
 
1.2 สภาพภูมิประเทศ 

ต าบลดงเย็นมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแบบคลื่นลูกรอกไม่สม่ าเสมอ  พื้นที่ทางทิศใต้และ
ทิศตะวันออกเป็นที่ราบเอียง  มีภูเขาบริเวณทิศเหนือและทิศตะวันตกของต าบล  มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 200-450 เมตร  และมีคลองธรรมชาติที่ส าคัญไหลผ่าน  7  หมู่บ้าน   มีล าห้วยบังอ่ีซึ่งเป็นล าห้วยขนาด
ใหญ่ไหลผ่านมีน้ าไหลตลอดปี   ที่ราบลุ่มริมฝั่งห้วยบังอ่ีดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงมากแต่เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ าในฤดู
น้ าหลากจึงเกิดความเสียหายจากอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี  สภาพดินจะเป็นดินร่วนปนทรายขาดความอุดมสมบูรณ์
จากการใช้ระโยชน์ในการปลูกพืชมานาน  พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล  การเลี้ยงสัตว์ (กอง
วิชาการฯ,  2561)  
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1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

         ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ าฝนอ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  (รหัสสถานีที่ 383201)  
พบว่าต าบลดงเย็น  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  10  ปีย้อนหลัง  เท่ากับ 1,502  มิลลิเมตร  และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยราย
เดือน  ตั้งแต่  พ.ศ. 2548-2557 (กรมอุตุนิยมวิทยา,  2557)  ดังตารางที่ 3-2  และภาพที่ 3-1 
ตารางที่ 3-2  ปริมาณฝนเฉลี่ย  10  ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2548-2557)  จ าแนกเป็นรายเดือน  
 ปี พ.ศ. 
เดือน 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 เฉลี่ย 

ม.ค. 6 0 2 0 0 8 0 0 T 2 2 
ก.พ. 0 10 0 0 68 65 0 34 7 0 18 
มี.ค. 18 5 103 92 37 90 88 38 43 39 55 
เม.ย. 103 274 29 12 25 46 36 74 11 53 66 
พ.ค. 345 282 195 358 135 341 177 186 160 243 242 
มิ.ย. 121 185 327 255 147 91 156 124 190 267 186 
ก.ค. 368 173 292 363 207 388 492 316 167 200 297 
ส.ค. 157 190 373 526 334 303 292 267 298 142 288 
ก.ย. 263 290 277 262 332 184 316 148 152 297 252 
ต.ค. 30 39 116 33 2 0 16 179 271 77 76 
พ.ย. 11 0 15 2 0 1 56 14 1 63 16 
ธ.ค. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 2 
รวม 1,422   1,448   1,729   1,903   1,287   1,517   1,631   1,380   1,300   1,401 1500 

 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 

หมายเหต:ุ T  หมายถึง  ปริมาณน้ าฝนน้อยกว่า  0.1 มิลลิเมตร 
     0  หมายถึง  ไม่มีฝนตก 

ภาพที่ 3-1  ปริมาณฝนเฉลี่ย  10 ปี  ย้อนหลัง (พ.ศ. 2549-2559)  จ าแนกเป็นรายเดือน 
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1.4  ลักษณะของดิน 
ต าบลดงเย็น  มีกลุ่มชุดดินตามที่กรมพัฒนาที่ดินได้ท าการส ารวจและจ าแนกไว้รวมทั้งสิ้น 19 ชุด   ดังภาพที่  

3-3  แต่กลุ่มชุดดินที่มีพื้นที่มากที่สุด  5  ล าดับแรก  และเป็นพื้นที่หลักในการท าการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน [ก],  
2548  และกรมพัฒนาที่ดิน [ข],  2548)  ดังนี้ 

3.6.1  กลุ่มชุดดินที่  35  มีพื้นที่ 33,062.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 28.29  ของพื้นที่ทั้งหมด  เนื้อดินเป็นดิน
ร่วนปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  สีน้ าตาล  สีเหลือง  หรือสีแดง  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน
พวกตะกอนล าน้ า  หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ  พบบริเวณพื้นที่ดินที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึง
ที่ลาดเชิงเขา  ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 3 - 20 %  และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 %  เป็น
ดินลึก มีการระบายน้ าดี  ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.50 เมตรตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5 - 5.5  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  มีการอุ้มน้ า
ต่ าถึงปานกลาง  น้ าใต้ดินลึก  มีการกัดกร่อนของดินปานกลางถึงรุนแรง  บริเวณที่ความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  กลุ่มชุดดินที่  35  มีศักยภาพในการปลูก
พืชไร่  ไม้ผล  และไม้ยืนต้น  ตลอดทั้งพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะน ามาใช้ท านา  หรือปลูกข้าวที่ต้องการน้ า
ขัง  เนื่องจากเป็นทีด่อนสภาพพื้นที ่ ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเป็นสว่นใหญ่  ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน้ าดี  เนื้อดินมีความพรุนมาก  เก็บกักน้ าไม่ค่อยอยู่ 

3.6.2  กลุ่มชุดดินที่  35B  มีพื้นที่ 22,062.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 18.88  ของพื้นที่ทั้งหมด  3.6.1  กลุ่มชุด
ดินที่  35  มีพื้นที่ 33,062.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 28.29  ของพื้นที่ทั้งหมด  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ส่วนดิน
ล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย  สีน้ าตาล  สีเหลือง  หรือสีแดง  เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า  หรือ
เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ  พบบริเวณพื้นที่ดินที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขา  ส่วนใหญ่
มีความลาดชัน 2 - 5 %  เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดี  ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1.50 เมตรตลอดปี  มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 4.5 - 5.5  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดิน
ค่อนข้างเป็นทราย  มีการอุ้มน้ าต่ าถึงปานกลาง  น้ าใต้ดินลึก  มีการกัดกร่อนของดินปานกลางถึงรุนแรง  บริเวณที่
ความลาดชันสูงเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า  ความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  กลุ่มชุดดิน
ที่  35B  มีศักยภาพในการปลูกพืชไร่  ไม้ผล  และไม้ยืนต้น  ตลอดทั้งพัฒนาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะน ามาใช้
ท านา  หรือปลูกข้าวที่ต้องการน้ าขัง  เนื่องจากเป็นที่ดอนสภาพพื้นที่  ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันเป็นส่วน
ใหญ่  ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายถึงดินร่วนเหนียวปนทราย การระบายน้ าดี  เนื้อดินมีความพรุนมาก  เก็บ
กักน้ าไม่ค่อยอยู ่

3.6.3 กลุ่มชุดดินที่  62  มีพื้นที่  9,575 ไร่  คิดเป็นร้อยละ  8.19  ของพื้นที่ทั้งหมด  ดินนี้ประกอบด้วย
พื้นที่ภูเขา  ซึ่งมีความลาดชันมากกว่า 35 %  ดินที่พบในบริเวณดังกล่าวนี้มีทั้งดินลึกและดินตื้น  ลักษณะของเนื้อดิน
และความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไปแลว้แต่ชนิดของหินต้นก าเนิดในบริเวณนั้น  มักมีเศษหิน  ก้อนหิน  
หรือหินพื้นโผล่  กระจัดกระจายทั่วไป  ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ  เช่น  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง  
หรือป่าดิบช้ืน  หลายแห่งมีการท าไรเ่ลือ่นลอย  โดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้ า  ซึ่งเป็นผลท าให้เกิด
การชะล้างพังทลายของดิน  จนบางแห่งเหลือแต่หินพื้นโผล่  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  พื้นที่ภูเขาลาดชัน
มากกว่า 35 % มีการกัดกร่อนของดินได้ง่าย  ความเหมาะสมของดินส าหรับการปลูกพืช  ดินกลุ่มที่  62  มีศักยภาพ
ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการเพาะปลูกพืช  จึงเหมาะสมที่จะรักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมและเป็นพื้นที่ต้นน้ าล าธาร 

3.6.4 กลุ่มชุดดินที่  40B  มีพื้นที่  7,137.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 6.11  ของพื้นที่ทั้งหมด  เนื้อดินเป็นพวก
ดินร่วนปนทราย ดินสีน้ าตาลอ่อน  สีเหลืองหรือแดงบางแห่ง  อาจพบจุดประสีในดินช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิด
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พวกตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพงัของหนิเนื้อหยาบ  พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  จนถึงพื้นที่ลาดเชิง
เขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 %  และบางส่วนมีความลาดชัน    2 - 5 %  เป็นดินลึก  มีการระบาย
น้ าดี  ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร  ตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 
ประมาณ 4.5 - 5.5  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินเป็นทรายจัด น้ าซึมผ่านช้ันดินได้เร็วมาก   ดินอุ้มน้ าต่ า
ระดับน้ าใต้ดินต่ ามาก  ดินมีการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  ความอุดมสมบูรณ์  ของดินต่ า  ความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช  กลุ่มชุดดินที่  40B   มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  และ  ไม้ผล  ค่อนข้างไม่
เหมาะสมที่จะน ามาปลูกพืชผัก  และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการท านา  

3.6.5 กลุ่มชุดดินที่  40  มีพื้นที่ 6,437.50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 5.51  ของพื้นที่ทั้งหมด  เนื้อดินเป็นพวกดิน
ร่วนปนทราย  ดินสีน้ าตาลอ่อน  สีเหลืองหรือแดงบางแห่ง  อาจพบจุดประสีในดินช้ันล่างเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดพวก
ตะกอนล าน้ าหรือจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อหยาบ  พบบริเวณพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ  จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา  
ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 2 - 20 %  และบางส่วนมีความลาดชันประมาณ 20 - 35 %  เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้ าดี  ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตร  ตลอดปี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง ประมาณ 4.5 - 5.5  ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินเป็นทรายจัด  น้ าซึมผ่านช้ันดินได้เร็วมาก   ดินอุ้ม
น้ าต่ าระดับน้ าใต้ดินต่ ามาก  ดินมีการกัดกร่อนในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ความ
เหมาะสมส าหรับการปลูกพืช   กลุ่มชุดดินที่ 40  มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร่  และไม้ผล  ค่อนข้างไม่
เหมาะสมที่จะน ามาปลูกพืชผัก  และไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการท านา  
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ที่ 3-3 กลุ่มชุดดินในต าบล
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ภาพที่ 3-2  แหล่งน้ าในต าบล          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3  แหล่งน้ าส่วนบุคคล จากข้อมลูกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559  ต าบลดงเย็น  มีแหล่งน้ าใต้ดิน คือ บ่อน้ าตื้น  
จ านวน  218  บ่อ  กระจายอยู่ในหมู่ที่ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  และ 14  แหล่งน้ าส่วนบุคคล
ส่วนใหญ่ใช้เพือ่การอุปโภคและบรโิภคในครัวเรือน  แต่บางส่วนใช้เพื่อการเกษตร 
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๒.ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 
อาณาเขต  ติดต่อกับบริเวณใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จรดเขตพื้นที่หมู่บ้านเหล่าคราม ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
 ทิศใต ้  จรดเขตพื้นที่หมู่บ้านนาขาม       ต าบลนาอุดม อ าเภอนิคมค าสร้อย 
 ทิศตะวันออก จรดเขตพื้นที่หมู่บ้านป่าพะยอม  ต าบลเหล่าหมี อ าเภอดอนตาล 
 ทิศตะวันตก จรดเขตพื้นที่หมู่บ้านโนนสะอาด ต าบลหนองแวง อ าเภอนิคมค าสร้อย 

ต าบลดงเย็น แบ่งการปกครองออกเป็น  14  หมู่บ้าน  มีเนือ้ที่ประมาณ  187  ตารางกิโลเมตร  หรือ  
ประมาณ  126,369  ไร่  แยกเป็นที่นา  22,837  ไร่  อ้อยและมันส าปะหลัง 19,628 ไร่  ยางพารา  4,258 ไร่  พื้นที่
ท าการเกษตรอ่ืน ๆ  36,101 ไร่  ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวน แหล่งน้ า ทีอ่ยู่อาศัย ที่สาธารณะประโยชน์ และสถานที่
ราชการ 

 
 ๒.๒ การเลือกต้ัง 
 เทศบาลต าบลดงเย็นแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  2   เขต  ดังนี้ 

เขตเลือกต้ังท่ี  1 
 

เขตเลือกต้ังท่ี  2 

ล าดับ
ท่ี 
 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี ล าดับ
ท่ี 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 

1 บ้านโนนสวรรค์ 
 

11 1 บ้านโคกตะแบง 5 

2 บ้านป่งโพน 
 

3 2 บ้านสามขัว 4 

3 บ้านค าบง 
 

9 3 บ้านดอนสวรรค์ 10 

4 บ้านหนองแคน 
 

2 4 บ้านดงเย็น 1 

5 บ้านนาจาน 
 

8 5 บ้านโพนสวาง  6 

6 บ้านนาทอง 
 

12 6 บ้านโพนสวาง 14 

7 บ้านโคกขามเลียน 
 

7 7 บ้านภูทอง 13 
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๓.  ประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ( จ านวนหมู่บ้าน/ครัวเรือน/ประชากร) 
ประชากรในต าบลดงเย็นมีทั้งสิ้น  10,509  คน  ประกอบด้วย  เพศชาย  5,362  คน เพศหญิง 5,147 คน  

หมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดคือ  หมู่ที่  5  บ้านโคกตะแบง  และหมู่บ้านที่มีประชากรหนาแน่นน้อยที่สุด
คือ  หมู่ที่   13  บ้านภูทอง  ส่วนจ านวนครัวเรือนโดยรวมทั้งต าบลมีทั้งสิ้น 2,770  ครัวเรือน  เฉลี่ยสมาชิกใน
ครัวเรือน  3  คนต่อ  1  ครัวเรือน   ดังตารางที่ 4-1  

ตารางที่ 4-1 จ านวนประชากรและครัวเรือน ปี พ.ศ. 2559    
หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน ช่ือ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 

บ้านดงเย็น 
 

บ้านหนองแคน 
 

บ้านป่งโพน 
 

บ้านสามขัว 
 

บ้านโคกตะแบง 
 

บ้านโพนสวาง 
 

บ้านโคกขามเลียน 
 

บ้านนาจาน 
 

บ้านค าบง 
 

บ้านดอนสวรรค์ 
 

บ้านโนนสวรรค์ 
 

บ้านนาทอง 
 

บ้านภูทอง 
 

บ้านโพนสวาง 

นายสุนา           ดีดวงพันธ์ 
 

นายสกล           ดีดวงพันธ์ 
 

นางมยุรี            บุตทศ 
 

นายโสภา          รุ่งโรจน์ 
 

นายสีหา           ราชิวงค์ 
 

นายถวิล           อัครสีวร 
 

นายลือชัย         ม่ิงชัย 
 

นายวิเชียร        ไชยายงค์ 
 

นายประยูร       ศรีมันตะ 
 

นายศุภกิจ        รุ่งโรจน์ 
 

นายสมนึก        อินชัยภูมิ  
           

นายต่อลาภ       ดีดวงพันธ์ 
 

นายจันทร์         ค านนท์ 
 

นายทอง           เหมือนเหลา 

534 
 

311 
 

387 
 

481 
 

551 
 

362 
 

522 
 

419 
 

326 
 

259 
 

280 
 

456 
 

103 
 

403 

502 
 

299 
 

408 
 

463 
 

536 
 

313 
 

512 
 

416 
 

284 
 

252 
 

284 
 

424 
 

99 
 

405 

1,036 
 

610 
 

795 
 

944 
 

1,087 
 

675 
 

1,034 
 

835 
 

610 
 

511 
 

564 
 

880 
 

202 
 

835 

318 
 

175 
 

226 
 

249 
 

267 
 

173 
 

275 
 

214 
 

181 
 

139 
 

175 
 

280 
 

77 
 

195 
รวม 5,421 5,197 10,618 2,945 

 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  53.9  คน/ตารางกิโลเมตร  

              (ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลดงเย็น  2561) 
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๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ  

สถิติประชากร 
 

ชาย หญิง รวม 

ช่วงอายุน้อยกว่า 1      ปี  
 

74 71 145 

ช่วงอายุตั้งแต่ 1–15    ปี 
 

1,190 983 2,173 

ช่วงอายุตั้งแต่ 16-18   ป ี
 

240 365 605 

ช่วงอายุตั้งแต่ 19-25   ป ี
 

566 522 1,088 

ช่วงอายุตั้งแต่ 26-60   ปี 
 

2,754 2,558 5,312 

ช่วงอายุตั้งแต่ 60-100 ปี 
 

417 519 936 

รวม 5,401 5,018 10,419 

(ส านักทะเบียนเทศบาลต าบลดงเย็น  พฤษภาคม  2561)  
 ๔.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา (โรงเรียนประถมศึกษา) 
ล าดับ 

ท่ี 

 
ช่ือโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 บ้านดงเย็น 
 

43 14 10 20 22 20 14 143 

2 บ้านค าบง  2 
 

8 4 1 3 1 0 3 20 

3 บ้านโคกขามเลียน 
 

30 21 15 17 18 24 10 135 

4 นราธิปฯ 
 

26 13 8 12 14 10 16 99 

5 บ้านป่งโพน 
 

28 8 9 20 17 12 18 112 

6 บ้านโพนสวาง 
 

23 14 12 8 18 13 11 99 

7 บ้านสามขัว 
 

33 17 14 11 21 15 18 129 

8 หนองแคนนาจาน 30 8 16 10 15 12 18 109 
รวม 221 99 85 101 126 106 108 846 
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โรงเรียนมัธยมศึกษา  ชาย 152 หญิง 246  ครู 26 

ล าดับ
ท่ี 

 
ช่ือโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล ม.1 

(คน) 
ม.2 
(คน) 

 

ม.3 
(คน) 

ม.4 
(คน) 

ม.5 
(คน) 

ม.6 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 ดงเย็นวิทยาคม 
 

- 75 79 69 60 64 51 398 

 ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม  2561 
 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น) 
ช้ัน จ านวนนักเรียน 

(ชาย) 
จ านวน

นักเรียน(หญิง) 
รวม ครูประจ าช้ัน 

อนุบาล  1 
 

16 14 30 นางราตรี  คัดทะสิงห์ 

อนุบาล  2 
 

15 16 31 นางกัลยา  บัวลอย 

ประถมศึกษาปีที่  1 
 

22 14 36 น.ส.สินใจ  ดีดวงพันธ์ 

ประถมศึกษาปีที่  2/1 
 

14 16 30 นางทิพวัลย์  กุลสอนนาม 

ประถมศึกษาปีที่  3/1 
 

18 20 38 น.ส.ลออ  สุพร 

ประถมศึกษาปีที่  4/1 
 

21 26 47 น.ส.วรรณิษา  รุ่งโรจน์ 

ประถมศึกษาปีที่  5 
 

23 27 50 นางทัศวรรณ์  ดีดวงพันธ์ 

รวม 147 152 299  
 
บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลดงเย็น จ านวน    21  คน   
 1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา    1  คน 
 2. ครู  คศ.1    8  คน 
 3. ผู้ช่วยครู    2  คน 
 4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1  คน 
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   1  คน 
 6. นักการภารโรง   1  คน 
 7. พนักงานจ้างทั่วไป   4  คน 
 8. พนักงานจ้างเหมาบริการ  1  คน 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ล าดับ

ท่ี 

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้าศูนย์ จ านวนเด็ก
เล็ก(ชาย) 

จ านวนเด็ก
เล็ก(หญิง) 

รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านดงเย็น น.ส.ทัศนีย์  ดีดวงพันธ์ 
นางชร  ดีดวงพันธ์ 
 
 

23 18 41 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองแคน นางอ าไพ  พิมเสน 
นางหมาน  ดีดวงพันธ์ 
 
 

18 17 35 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านปง่โพน นางบัวเพ็ชร์  สุพร 
น.ส.หทัยรัตน์  ดีดวงพันธ์ 
 
 

16 18 34 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านสามขัว-

ดอนสวรรค์ 
นางชมพู่  เที่ยงโยธา 
น.ส.สุกัญดา  รุ่งโรจน ์
น.ส.วัชรินญา  รุ่งโรจน์  
 
 

16 15 31 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโคกตะแบง นางพรทพิย์  ร่วมจิต 
นางศรีอัมพร  โพธ์ิไทรย ์
นางสาวทัศนีย์  ดีดวงพันธ์ 
 
 

16 18 34 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโพนสวาง น.ส.ปรายฟ้า  สาฤาษี 
น.ส.รุ่งนภา  สุพร 
 
 

22 21 43 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านโคกขาม
เลียน 

นางจันทร์เพญ็  ศรีทอง 
น.ส.วิลาวรรณ  ธาตุทอง 
นางสอน  ขันเรียง 
 
 

13 23 36 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านนาจาน น.ส.นนล์วรรณ  ยืนยง 
นางสาริณี  จ าปาหอม 
 
 

18 15 33 

รวม  143 145 288 
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4.2 สาธารณสุข 
3.3 สาธารณสุข  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนประจ าต าบล / หมู่บ้าน  2  แห่ง)  

ล าดับท่ี ช่ือสถานพยาบาล จ านวนบุคลากร
(คน) 

ผู้อ านวยการ/เจ้าของ หมายเหต ุ

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านดงเย็น 
 
 

3 นายบุญญฤทธ์ิ  เมืองโคตร  

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบ้านป่งโพน 
 
 

3 นายทวีสุข  พันธ์มุก  

3 คลินิกดงเย็นการผดุงครรภ์ 
 
 

1 - บ้านนาทอง 

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2561 
 
 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลต าบลดงเย็นได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่  โดยมี
งานพัฒนาชุมชนและกองช่างรับผิดชอบ  งานพัฒนาชุมชนมีบุคลากรที่รับผิดชอบ  จ านวน  4  คน  ได้แก่  นักพัฒนา
ชุมชน  1  คน  และพนักงานจ้างอีก  3  คน  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  พ.ศ. 2559  เทศบาลต าบลดงเย็นได้จัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วมเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้พกิาร  ได้แก่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ร่วมกับส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหารและได้จัดสรรงบประมาณ  เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผูย้ากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในทุกปีงบประมาณ  ซึ่งได้แก่  โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากจน  โครงการบ้านท้องถ่ินไทย
เทิดไท้องค์ราชัน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ได้ตั้งงบประมาณในแผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวนทั้งสิ้น  8  
โครงการ  ดังนี้   
  1. โครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้ด้วยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย 
      งบประมาณ 10,000 บาท 
  2. โครงการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลต าบลดงเย็น งบประมาณ  15,000  บาท 
  3. โครงการฝึกอบรมอาชีพหมู่บ้าน  งบประมาณ  280,000  บาท 
  4. โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  งบประมาณ  20,000  บาท 
  5. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  งบประมาณ  20,000  บาท 
  6. โครงการศูนย์บริการผู้พิการทั่วไปเทศบาลต าบลดงเย็น  งบประมาณ  20,000  บาท 
  7. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ  งบประมาณ  20,000  บาท 
  8. โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลดงเย็น  งบประมาณ  20,000  บาท 
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง/โครงข่ายคมนาคม 
ต าบลดงเย็นอยู่ห่างจากตัวเมืองมุกดาหาร  ประมาณ  24  กิโลเมตร  ในปัจจุบันการคมนาคมขนส่งใช้รถยนต์โดยสาร
ประจ าทาง (รถสองแถว)  สายมุก-นิคม)  สายย่อย โคกตะแบง-เมืองมุกดาหาร  ,โพนสวาง-เมืองมุกดาหาร  ภูทอง-

เมืองมุกดาหาร  และใช้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ โครงข่ายคมนาคมของต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  
ถนนลาดยาง จ านวน  4  สาย  ถนนคอนกรีต  จ านวน  2  สาย  และถนนลูกรัง จ านวน  4  สายหลัก (การจัดเวที
ชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 และการจัดประชาคมต าบลดงเย็น,  24  มีนาคม 2561)  
ตารางท่ี 3-1  สภาพถนนในต าบล  

ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง  
1. ทางหลวงชนบท  หมายเลข  3016  (ภูวัดมุกดาวาส  
ต.ค าอาฮวน – บ.โคกตะแบง  ต.เหลา่หมี)  ผา่นหมู่ที่ 
11  3  9  2  8  12  1  4  10  และ  5  ระยะทาง  
20.000  กิโลเมตร  กว้าง  8.00  เมตร  อยู่ในเขต  ส.
ป.ก.   
 

ถนนสายหลักของต าบล  เช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไป 
ต าบลเหล่าหมี  และต าบลค าอาฮวน  สภาพถนนใช้การได้ดี  
ใช้เป็นเส้นทางในการสญัจรและขนส่ง  
 

ถนน สภาพถนน 

ถนนลาดยาง  
2. ทางหลวงชนบท หมายเลข 3009 (บ.หนองแคน –  บ.
บังอี  ต. หนองแวง)  ระยะทาง  2 .000  กิโลเมตร กว้าง  
8 .00 เมตร 
 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไปต าบลหนองแวง  สภาพ
ถนนใช้การได้ดี  ใช้เป็นเส้นทางในการสญัจรและขนส่ง 

3. สาย บ.นาจาน – ต.นาอุดม  อ.นิคมค าสรอ้ย  ผ่าน
หมู่ที่ 7  และ 13  ระยะทาง  10.000  กิโลเมตร  
กว้าง  8.00  เมตร   
 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านนาขาม  ต าบลนาอุดม  
อ าเภอนิคมค าสร้อย  สภาพถนนใช้การได้ดี  ใช้เป็นเส้นทาง  
ในการสญัจรและขนส่ง  

4. สาย บ.ดงเยน็ – บ.โพนสวาง  ผ่านหมู่ที่ 12  และ 6     
ระยะทาง  4.000  กิโลเมตร กว้าง  8.00  เมตร  
 

ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  สภาพถนนใช้การได้ดี  ใช้เป็น
เส้นทางในการสัญจรและขนส่ง 

ถนนคอนกรีต 

1. สาย บ.โพนสวาง – ต.ป่าไร่  ระยะทาง 1.000 
กิโลเมตร กว้าง  6.00 เมตร   
 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านนาทาม  ต าบลป่าไร่  
สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลมุเป็นบ่อบางช่วง  สัญจรล าบาก  
ในฤดูฝนใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่ง   
 

2. สาย บ.โคกตะแบง – บ.โพนสวาง  ระยะทาง  
5.000  กิโลเมตร กว้าง  8.00  เมตร  อยู่ในเขต  ส.
ป.ก. 

ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็น
บ่อบางช่วง  มีน้ ากัดเซาะถนน  สัญจรล าบากในฤดูฝน  ส่วน
ใหญ่ใช้เป็นเส้นทางในการสญัจร 
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ถนนลูกรัง 

1. สาย บ.สามขัว  และ บ.ดอน (ม.10) – บ.ป่งโพน  
และ บ.โพนสวาง  ระยะทาง  6.000  กิโลเมตร กว้าง  
8.00  เมตร  
 

ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็น
บ่อบางช่วง  มีน้ ากัดเซาะ  ท าให้ถนนขาด  และถนนมีความ
ลาดชันบางช่วง  สัญจรล าบากในฤดูฝน  ใช้เป็นเส้นทาง
สัญจรและขนสง่  

2. สาย บ.นาทอง – ต.ค าอาฮวน  ผ่านหมู่ที่ 12   
ระยะทาง  5.000 กิโลเมตร กว้าง  6.00 เมตร 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านเหล่าคราม ต าบล            
ค าอาฮวน  สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อบางช่วง  ใช้
เป็นเส้นทางสัญจรและขนสง่ 
 

ถนนลูกรัง  

3.สาย บ.ดอน – ต.ค าอาฮวน ระยะทาง 8.000 
กิโลเมตร 
 กว้าง  6.00  เมตร 
 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไปบ้านเหล่าคราม ต าบล                 
ค าอาฮวน  สภาพถนนขรุขระ  เป็นหลมุเป็นบ่อบางช่วง  
สัญจรล าบากในฤดฝูน  ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนสง่   

4. สาย บ.เหล่าแขมทอง - บ.โพนสวาง  ผ่าน ม. 5  
และ 4  ระยะทาง  10.000 กิโลเมตร กว้าง  8.00  
เมตร 

ถนนเช่ือมระหว่างต าบลดงเย็นไปต าบลเหล่าหมี  สภาพถนน
ขรุขระ  เป็นหลมุเป็นบ่อบางช่วง  สัญจรล าบากในฤดูฝนใช้
เป็นเส้นทางสญัจรและขนส่ง  

        
       ที่มา: 1. กรมทางหลวงชนบท,  21  กุมภาพันธ์  2561 
                    2. การจัดประชาพิจารณ์ต าบลดงเย็น,  24  เมษายน 2561 
                    3. การส ารวจทางกายภาพ,  20  พฤษภาคม 2561 
 
 
5.2  ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า/ประปา/โทรศัพท์/ไปรษณีย์) 

ระบบสาธารณูปโภคของต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  ไฟฟ้า  ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ  และเครือข่าย
โทรศัพท์ (เทศบาลต าบลดงเย็น, 2561 และการจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์ 2561)           มีสภาพ
โดยรวมดังต่อไปนี้ 

3.3.1 ไฟฟ้า   การให้บริการไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลดงเย็น อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาค จังหวัดมุกดาหาร   ต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  14  หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนนในชุมชนยังมีไม่เพียงพอ  ส่วนใหญ่จะมีบริเวณที่เป็นทาง
แยก  และการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรยังไม่ทั่วถึง   
 3.3.2 ประปา/บ่อบาดาลสาธารณะ  ต าบลดงเย็น  มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน 15  แห่ง  สภาพใช้การ
ได้ดี  แต่ยังขาดระบบประปาหมู่บ้าน ในหมู่ที่ 13   ส่วนหมู่ที่ 2 และหมู่ที่  9  มีสภาพช ารุด  นอกจากนี้ปริมาณน้ ามี
ไม่เพียงพอและขาดแคลนน้ าส าหรับใช้อุปโภค  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง   
 3.3.3 เครือข่ายโทรศัพท์  ต าบลดงเย็น  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน 21 ตู้  แต่ส่วนใหญ่ใช้การไม่ได้  
และเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถรับสัญญาณได้ทุกหมู่บ้าน คือ เครือข่าย AIS ใช้ได้ทุกหมู่บ้าน ส่วน
เครือข่าย DTAC และ TRUEMOVE  ใช้ได้ในบางพื้นที่  
 1.5.4  ไปรษณีย์ ต าบลดงเย็นมีไปรษณีย์อนุญาต  เอกชน  1  แห่ง 
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญได้แก่   
1)  ท าไร่  1,319  ครัวเรือน 2)  ท านา  1,217  ครัวเรือน   
3)  เลี้ยงสัตว์  856  ครัวเรือน   4)  รับจ้าง  488  ครัวเรือน  
5)  ยางพารา  325  ครัวเรือน   
ตามล าดับ  ดังตารางที่ 4-2  

ตารางที่ 4-2  จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในต าบล ปี พ.ศ. 2561   จ าแนกตามหมู่บ้าน  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
อาชีพ 

ท านา 3 ท าไร ่ 3 ยางพารา 3 เลี้ยงสัตว์ 1 รับจ้าง 1 และ 

2 

1 ดงเย็น 
 

126 
110 49 50 - 

2 หนองแคน 
 

74 
91 18 35 35 

3 ป่งโพน 
 

107 
75 10 58 35 

4 สามขัว 
 

128 
209 26 169 80 

5 โคกตะแบง 
 

131 
191 24 111 40 

6 ป่งโพน 
 

84 
69 21 141 30 

7 โคกขามเลียน 
 

82 
95 10 124 40 

8 นาจาน 
 

101 
141 23 26 50 

9 ค าบง 
 

74 
72 26 26 48 

10 ดอนสวรรค์ 
 

76 
89 17 50 40 

11 โนนสวรรค์ 
 

20 
22 9 41 30 

12 นาทอง 
 

103 
75 63 25 20 

13 ภูทอง 
 

24 
16 8 - 40 

14 โพนสวาง 87 64 21 - - 
รวม 1,217 1,319 325 856 488 

  ที่มา: 1. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมุกดาหาร,  2561 
 2.  กองวิชาการฯ  2561 
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4.3.2 การเลี้ยงสัตว์  พบว่า  ครัวเรือนเกษตรกรมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ดังนี้   
 1)  โคเนื้อ   2)  ไก่พื้นเมือง   
 3)  กระบือ   4)  สุกร  ดังตารางที่ 4-5 
ตารางที่ 4-5  จ านวนการเลี้ยงสัตว์ในต าบล ปี พ.ศ. 2561 

ชนิดสัตว์ จ านวนครัวเรือน จ านวนตัว 
โคเนื้อ 
 

427 4,004 

ไก่พื้นเมือง 
 

300 2,210 

กระบือ 
 

169 490 

สุกร 
 

25 90 

ที่มา: เทศบาลต าบลดงเย็น  ส านักปลัด,  2561  
 
6.1.1 การเพาะปลูก  ผลจากการจัดเวทีชุมชน  พบว่า  จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรและจ านวนเกษตรกรที่ปลูกพืชในปี 
พ.ศ. 2561  ของต าบลดงเย็น  สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้   
          1) อ้อยโรงงาน จ านวน 7,320 ไร่                    
          2) ข้าว  จ านวน  5,844 ไร่   
          3) ยางพารา  จ านวน 3,941 ไร่   
          4) มันส าปะหลงั  จ านวน 3,840 ไร่  และ  
          5) ถ่ัวลสิง จ านวน  658  ไร่   
ดังแสดงในตารางที่ 4-3  และภาพที่ 4-1  นอกจากนี้เกษตรกรยังมีการท านาปรังในบ้างหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า  
 

ตารางที่ 4-3  จ านวนพื้นที่  เกษตรกรและปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกในต าบลดงเย็น ปี พ.ศ.2561 

ชนิดพืช 
จ านวนพ้ืนท่ี 2 

(ไร่) 
จ านวน

เกษตรกร 2          
(ราย) 

ปริมาณผลผลิต 1            
(กิโลกรัมต่อไร่) 

อ้อยโรงงาน   
 

11,015 575 13,000 

ข้าว 
 

5,844 1,396 480 

ยางพารา 
 

3,941 325 312 

มันส าปะหลัง 
 

5,933 707 5,000 

ถ่ัวลิสง  
 

  858 269 362 

 
ที่มา: 1. การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 

         2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมุกดาหาร,  2561 
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จากการจัดเวทีชุมชน  เพื่อสอบถามรายได้-ต้นทุนกิจกรรมทางการเกษตรในต าบลดงเย็น  พบว่า  เม่ือจ าแนก
รายได้ - ต้นทุน (ต่อไร่) ตามพืชหลักที่ส าคัญในต าบลดงเย็น  ตามที่ผู้น าชุมชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมเวทีชุมชนได้ให้
ข้อมูล  ดังตารางที่ 4-4  ส าหรับต้นทุนอ้อยโรงงานปลูกในปี พ.ศ. 2561  จะมีต้นทุนเท่ากับ  7 ,692  บาทต่อไร่ แต่
เม่ือรวมต้นทุนตั้งแต่ปลูกปีแรกจนถึงปีสุดท้ายของการเก็บผลผลิตจะมีรายจ่ายรวม 2 ปี เท่ากับ 10 ,570 บาทต่อไร่  
ยางพาราต้นทุนการดูแลรักษาและการเก็บเก่ียวผลผลิตในปี พ.ศ. 2561  มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 10 ,937 บาทต่อไร่  แต่
เม่ือรวมต้นทุนต้ังแต่ปลูกปแีรกจนสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ในปีที่ 7 จะมีรายจ่ายรวมเท่ากับ 19,570 บาทต่อไร่  ใน
รายละเอียดดังภาคผนวก 1  

 
ตารางที่ 4-4  รายได-้ต้นทุน (ต่อไร่) จากกิจกรรมทางการเกษตรในต าบล ปี พ.ศ. 2561   

กิจกรรมทาง
การเกษตร 

จ านวนผลผลิต 
(หน่วย) 

ราคาขายต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รายได ้
(บาท) 

ต้นทุน 

(บาท) 
รายไดสุ้ทธ ิ

(บาท) 
จ านวนการ
เพาะปลูก/ปี 

อ้อยโรงงาน (อ้อย
ปลูก) 
 

13  ตัน 830 11,050 7,695 3,355 1 ครั้ง/2 ปี 

ข้าว 
 

480  กก. 
 

8 3,840 3,339 501 ครั้ง/ ป ี

ยางพารา 
 

312  กก. 
 

31 18,096 10,937 7,159 ครั้ง/ 25 ปี 

มันส าปะหลัง 
 

5  ตัน. 
 

1,000 5,000 3,686 1,314 ครั้ง/ ป ี

ถ่ัวลิสง 
 

362  กก. 
 

17 6,154 2,080 4,074 ครั้ง/ ป ี

 
ที่มา: 1. การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น, 24  เมษายน 2561 
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ตารางที่ 4-6  ปฏิทินทางการเกษตรในต าบล ปี  พ.ศ  2561 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

อ้อยโรงงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าว 
 

            

ยางพาราอายุ
ปลูก 

ปีท่ี 1-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           

(ปีท่ี1)  1.ไถเตรียมดิน และปลกู  

2. ใส่ปุ๋ ยสตูร15-15-15อัตรา 50 กก./ไร่  

3. แรงงานคนก าจดัวัชพืช 

4. เก็บเก่ียวผลผลิต(ต่อ) 

6. ใส่ปุ๋ ยสตูร15-15-15อัตรา 50 กก./ไร ่

4. เก็บเก่ียวผลผลิต 

(ปีท่ี2 อ้อยตอ1)    5. ก าจดัวัชพืช 

7. แรงงานคนก าจดัวัชพืช 

8. เก็บเก่ียวผลผลิต 
8. เก็บเก่ียวผลผลิต (ต่อ) 

2. ไถ คราดและหว่านเมล็ด 

3. ใส่ปุ๋ ยครัง้ที่ 1  สตูร 16-8-8  อัตราส่วน 25 กก./ไร ่

5. เก็บเก่ียว  
4. ใส่ปุ๋ ยครัง้ที่ 2 สตูร 15-15-15 อตัราส่วน 10 กก./ไร ่

1.ไถเตรยีมดิน  

(ปีท่ี 1) 1.ไถเตรียมดิน 1.ไถเตรียมดิน  
2.ก าจดัวชัพืช 

3.ใส่ปุ๋ ยครัง้ที่1 สตูร 15-15-15 อัตรา 18 กก./ไร่และครัง้ที่ 2 สตูร 16-16-8 อัตรา 22 กก./ไร ่

5.ไถพรวนในร่องยาง 
(ปีท่ี2)  6. ตดัแต่งก่ิง 

7.ปลกูซ่อมตน้ยาง 

8.ก าจดัวัชพืชและใส่ปุ๋ ย ครัง้ที่ 1 สตูร 21-12-10 อัตรา 20  กก./ไร ่

(ปีท่ี3-4)  11. ก าจดัวัชพืชและใส่ปุ๋ ย ครัง้ที่ 1 สตูร 21-12-10 อตัราใชปี้ที่ 3 ใส่  22  กก./ไรแ่ละที่ 4 ใส่ 24  กก./ไร่ 
12.ใส่ปุ๋ ย ครัง้ที่ 2 สตูร 21-12-10 อตัราใชปี้ที่ 3 ใส่  22  กก./ไรแ่ละที่ 4 ใส่ 24  กก./ไร่ 

 

(ปีท่ี5-7)  14. ก าจดัวัชพืชและใส่ปุ๋ ย ครัง้ที่ 1 สตูร 21-12-10 อตัราใชปี้ที่ 5 ใส่  45  กก./ไร ่ปีที่ 6 ใส่ 45  กก./ไร ่ และปีที่ 7 ใส่ 45  
กก./ไร ่  

15.เก็บเก่ียวผลผลิตยางพารา 

9.ตดัแต่งก่ิง 10.ไถพรวน 

13.ไถพรวน 
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ตารางที่ 4-6  (ต่อ) 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มันส าปะหลัง 
 
 
 

            

ถั่วลิสง 
 
 
 

            

โคเน้ือ 
 
 

             

 การเลี้ยงโคเนื้อในต าบลส่วนใหญ่ใหกิ้นหญ้าธรรมชาติตลอดทั้งปสี่วนฟางข้าวให้กินในช่วงฤดูแล้ง 

ที่มา:  การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น, 20  กุมภาพันธ์  2561 
หมายเหต:ุ ปฏิทินการเลี้ยงโคเนื้อได้จากการประมาณการในเวทีชุมชนต าบลดงเย็น 

 
 
 
2.2 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน   
 ประชากรในต าบลส่วนใหญป่ระกอบอาชีพทางการเกษตร  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจึงมาจากการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก  และมีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง  ทั้งในและนอกภาคการเกษตร  ซึ่งรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี คิดเป็น 40,222 บาท (การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น, 20  กุมภาพันธ์  2561)   
2.3 แหล่งตลาดทางการเกษตร   
 เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานน าผลผลิตที่ได้ไปจ าหน่ายที่  โรงงานน้ าตาลสหเรืองจ ากัด บ้านป่าหวาย  ต าบล
บางทรายใหญ่  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ส่วนเกษตรกรที่ปลูกข้าว  น าผลผลิตไปจ าหน่ ายที่   สหกรณ์
การเกษตร  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ส่วนยางพาราเกษตรกรน าผลผลิตไปจ าหน่ายที่ตลาดประมูลยางพารา
นิคมค าสร้อย  อ าเภอนิคมค าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  และจ าหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อผลผลิตภายในต าบลดงเย็น  
ส่วนมันส าปะหลังได้น าไปจ าหน่ายที่จุดรับซื้อมันส าปะหลังภายในต าบลดงเย็นได้แก่  ลานมันส าปะหลังสมหมาย
พาณิชย์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  6  7  และ 12   นครลานมัน  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  14  2  และ 9 เวียงจันทร์ลานมัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 
14 ต าบลดงเย็น  อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  ส่วนถ่ัวลิสงและโคเนื้อมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลผลติภายในต าบล  
 
 
 
 
 

1.ไถเตรียมดิน ใส่ปุ๋ ยชีวภาพรองพืน้ อตัรา 50 กก./ไร ่และปลกู 

2.ก าจดัวัชพืช และใส่ปุ๋ ย สตูร 16-20-0 อัตรา 75 กก./ไร ่

3.เก็บเก่ียวผลผลิต 

1.ไถเตรียมดิน และปลกู 

2.ก าจดัวัชพืช  

3.เก็บเก่ียวผลผลิต 

1.ออกลกู 

2.ลกูหยา่นมและผสมพนัธุ ์
3.ตัง้ทอ้ง 
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ตารางที่ 4-7  แหล่งตลาดทางการเกษตรในต าบล 

แหล่งตลาด ท่ีตั้ง ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

อ้อยโรงงาน 
- โรงงานน้ าตาลสหเรือง  จ ากัด 
 

บ.ป่าหวาย  ต.บางทรายใหญ่  อ.เมือง จ.มุกดาหาร 35 

ข้าว 
- สหกรณ์การเกษตร 
 

อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 36 

ยางพารา 
- ตลาดประมลูยางพารานิคมค าสร้อย  
-บริษัทหย่าไท้ยางพารา 
-บริษัทศรีตรังยางพารา จ ากัด      
      

อ.นิคมค าสรอ้ย จ.มกุดาหาร 
อ.เมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

25 
40 

- พ่อค้ามารบัซื้อผลผลิตในต าบลดง
เย็น  
 

บ.นาทอง ม.12  ต.ดงเย็น  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 
- 

มันส าปะหลัง 

- ลานมันส าปะหลงัสมหมายพาณิชย์   
ม.5  ม.6  ม.7 และ ม.12  ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 
 

- 

- นครลานมัน  
ม.4  ม.14  ม.2 และ ม.9  ต.ดงเย็น  อ.เมือง  จ.
มุกดาหาร 
 

- 

- เวียงจันทรล์านมัน 
 

ม.14  ต.ดงเย็น  อ.เมือง  จ.มุกดาหาร - 

ถั่วลิสง   
- พ่อค้าคนกลางมารบัซื้อในพื้นที ่
 

ต.ดงเย็น  อ.เมือง จ.มุกดาหาร - 

โคเน้ือ 

- พ่อค้าคนกลางมารบัซื้อในพื้นที ่
 

ต.ดงเย็น  อ.เมือง จ.มุกดาหาร - 

 
ที่มา: 1. การจัดประชาพิจารณ์ต าบลดงเย็น,  24  เมษายน 2561 
         2. การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 
หมายเหต:ุ ระยะทางจากส านักงานเทศบาลต าบลถึงแหล่งตลาด 
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6.4  การบริการ 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สถานีต ารวจ  1  แห่ง    พ.ต.ท.ภูวนาท  สุขรมย์  (ปัจจุบัน  2559)  หัวหน้า สถานีต ารวจภูธรดงเย็น 

 2.4 องค์กร/กลุ่มอาชีพ 
 จากการจัดเวทีชุมชน  การสัมภาษณ์ตัวแทนองค์กร  และกลุ่มอาชีพภายในต าบลดงเย็น พบว่ามีกลุ่มองค์กร

ในชุมชนต่างๆ  ได้แก่  กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  และกลุ่มกะลามะพร้าวที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง  
และกิจกรรมยังด าเนินงานอยู่มีดังนี้   

กลุ่มที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง และกิจกรรมยังด าเนินการอยู่ในต าบลที่ได้แก่ กลุ่มทอผ้าย้อม
สีธรรมชาติ  ก่อตั้งกลุ่มเม่ือป ีพ.ศ. 2542  โดยมีกิจกรรมย้อมผ้าฝา้ย  ซึ่งใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ  เช่น  สีจากต้นมะม่วง  
ต้นยูคาลิปตัส  ต้นดู่  ต้นเค็ง ต้นขม้ิน จากนั้นจะน าผ้ าฝ้ายที่ย้อมแล้วมาแปรรูปเป็น ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าห่ม เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน าไปจ าหน่ายตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 7,000 – 8,000 บาท  รายได้จากการขายจะ
แบ่งให้สมาชิก  และแบ่งเข้ากองกลาง  ปัจจุบันมีสมาชิก 15 ราย 

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มกะลามะพร้าว ก่อตั้งกลุ่มเม่ือปี พ.ศ.  2545  ได้รับทุนสนับสนุนจากเทศบาล เมือง
มุกดาหาร  กิจกรรมแปรรูปกะลามะพร้าวเป็นสิ่งของต่างๆ  เช่น  พวงกุญแจ  โคมไฟ  เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะ
น าไปจ าหน่ายในตลาดอินโดจีน  และตลาดต่างๆ  ในชุมชน  ปัจจุบันมีสมาชิก  15  ราย   ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีการ
ด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงควรได้รับการส่งเสริมให้สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้ และเสริมทักษะ  พร้อมกับเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในต าบล ซึ่งจากการจัดเวที
ชุมชนต าบลดงเย็นเกษตรกรในต าบลได้เสนอแนวคิดให้มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในด้านวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
กิจกรรม  การออกไปศึกษาดูงาน  และจัดหาแหล่งตลาดจ าหน่ายผลผลิต  ดังตารางที่ 4-8 

 
ตารางที่ 4-8  องค์กร/กลุม่อาชีพในต าบล  

กลุ่ม ท่ีตั้ง  
(หมู่ท่ี) 

จ านวน
สมาชิก 

กิจกรรม 

1.กลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ 

12 15 ก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2542  ได้รับเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนซบิ 
(ประเทศญี่ปุ่น) โดยมีกิจกรรมย้อมผ้าฝ้าย  ซึ่งใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ  
เช่น  สีจากต้นมะม่วง  ต้นยูคาลิปตัส  ต้นดู่  ต้นเค็ง  ต้นขม้ิน  
จากนั้นจะน าผ้าฝ้ายที่ย้อมแล้วมาแปรรปูเป็น  ผ้าปูโต๊ะ  ผ้าห่ม  เป็น
ต้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะน าไปจ าหน่ายตามเทศกาลต่างๆ  ซึ่งมีรายได้
เฉลี่ยเดอืนละ  7,000 – 8,000  บาท  รายได้จะแบ่งใหส้มาชิก  
และแบ่งเข้ากองทุนกลุ่ม  ปัจจุบันมีสมาชิก  15  ราย 
 

2. กลุ่มกะลามะพร้าว   14 และ 6 15 ก่อตั้งกลุ่มเม่ือปี พ.ศ.  2545  ได้รับทุนสนบัสนุนจากเทศบาลเมือง
มุกดาหาร  กิจกรรมแปรรูปกะลามะพร้าวเป็นสิ่งของต่างๆ  เช่น  
พวงกุญแจ  โคมไฟ  เป็นต้น  ผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ะน าไปจ าหน่ายใน
ตลาดอินโดจีน  และตลาดต่างๆ  ในชุมชน  ปัจจุบันมีสมาชิก  15  
ราย 
 

 
ที่มา: การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 
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2.5  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลดงเย็น 
- ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก (ปั้มหลอด) 20 แห่ง 
- ปั้มน้ ามันกลาง   3    แห่ง 
- โรงสีข้าวขนาดเล็ก  37  แห่ง 
- ร้านขายของช าหรือเบ็ดเตล็ด 70  แห่ง 

7.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1  ข้อมูลด้านการเกษตร  

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  1) ท าไร่  1 ,319  
ครัวเรือน  2) ท านา  1,217  ครัวเรือน  3) เลี้ยงสัตว์  856  ครัวเรือน  4) รับจ้าง  488  ครัวเรือน  และ 5) ยางพารา  
325  ครัวเรือน  ตามล าดับ  ดังตารางที่ 4-2  

 

ตารางที่ 4-2  จ านวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพในต าบล ปี พ.ศ. 2561   จ าแนกตามหมู่บ้าน  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน 
อาชีพ 

ท านา 3 ท าไร ่ 3 ยางพารา 3 เลี้ยงสัตว์ 1 รับจ้าง 1 และ 

2 

1 ดงเย็น 
 

126 
110 49 50 - 

2 หนองแคน 
 

74 
91 18 35 35 

3 ป่งโพน 
 

107 
75 10 58 35 

4 สามขัว 
 

128 
209 26 169 80 

5 โคกตะแบง 
 

131 
191 24 111 40 

6 ป่งโพน 
 

84 
69 21 141 30 

7 โคกขามเลียน 
 

82 
95 10 124 40 

8 นาจาน 
 

101 
141 23 26 50 

9 ค าบง 
 

74 
72 26 26 48 

10 ดอนสวรรค์ 
 

76 
89 17 50 40 

11 โนนสวรรค์ 
 

20 
22 9 41 30 

12 นาทอง 
 

103 
75 63 25 20 

13 ภูทอง 
 

24 
16 8 - 40 

14 โพนสวาง 
 

87 
64 21 - 

- 

รวม 1,217 1,319 325 856 488 
ที่มา: 1. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมุกดาหาร,  2561 

 2.  กองวิชาการฯ  2561 
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4.3.2 การเลี้ยงสัตว์  พบว่า  ครัวเรือนเกษตรกรมีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ดังนี้   
  1) โคเนื้อ  2) ไก่พื้นเมือง   
  3) กระบือ  และ 4) สุกร  ดังตารางที่ 4-5    
 
ตารางที่ 4-5 จ านวนการเลี้ยงสัตว์ในต าบล ปี พ.ศ. 2556 

ชนิดสัตว์ จ านวนครัวเรือน 
 

จ านวนตัว 

โคเนื้อ 
 

427 4,004 

ไก่พื้นเมือง 
 

300 2,210 

กระบือ 
 

169 490 

สุกร 
 

25 90 

ที่มา: เทศบาลต าบลดงเย็น  ส านักปลัด,  2559 .1.1  
 

การเพาะปลูก  ผลจากการจัดเวทีชุมชน  พบว่า  จ านวนพื้นที่ท าการเกษตรและจ านวนเกษตรกรทีป่ลกูพืชในปี พ.ศ. 
2559  ของต าบลดงเยน็  สามารถเรียงล าดับได้ดังนี้  1) อ้อยโรงงาน จ านวน 7,320 ไร่  2) ข้าว  จ านวน  5,844 ไร่  3) 
ยางพารา  จ านวน  3,941 ไร่  4) มันส าปะหลงั  จ านวน 3,840 ไร่  และ 5) ถ่ัวลสิง จ านวน  658  ไร่  ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-3  และภาพที่ 4-1  นอกจากนี้เกษตรกรยงัมีการท านาปรงัในบ้างหมู่บ้านทีอ่ยู่ใกล้แหลง่น้ า   
 

ตารางที่ 4-3  จ านวนพื้นที่  เกษตรกรและปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกในต าบลดงเย็น ปี พ.ศ.2559 

ชนิดพืช 
จ านวนพ้ืนท่ี 2 

(ไร่) 
จ านวน

เกษตรกร 2          
(ราย) 

ปริมาณผลผลิต 1            
(กิโลกรัมต่อไร่) 

อ้อยโรงงาน   
 

11,015 575 13,000 

ข้าว 
 

5,844 1,396 480 

ยางพารา 
 

3,941 325 312 

มันส าปะหลัง 
 

5,933 707 5,000 

ถ่ัวลิสง  
 

858 269 362 

ที่มา: 1. การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 
         2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองมุกดาหาร,  2561 
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7.2  แหล่งน้ าทางการเกษตร 
แหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และเพื่อการเกษตรของต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย   แหล่งน้ าธรรมชาติ  

จ านวน 28 แห่ง  และแหล่งน้ าสาธารณะ  จ านวน 32 แห่ง (การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น, 20  กุมภาพันธ์  2561,  
และการจัดประชาพิจารณ์ต าบลดงเย็น,  24  เมษายน  2561)  ดังภาพที่ 3-3 

3.5.1 แหล่งน้ าธรรมชาติต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  ล าห้วย จ านวน  12  แห่ง  และหนองน้ า  จ านวน 16  
แห่ง  สภาพล าห้วยและหนองน้ าภายในต าบล ตื้นเขินบางส่วน  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอเพือ่การเกษตรในฤดูแล้ง และขาด
คลองชลประทานน าน้ าเข้าสู่แปลงเกษตร  โดยมีรายละเอียด  ดังตารางที่ 3-3 

 
ตารางที่ 3-3  แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล 

ช่ือล าน้ า / 
แหล่งน้ า 

ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
1. ห้วยบังอ่ี  ม.2  8  1  และ 

10 
ม. 7  12  6  14  
4  และ 5 

ยาว  20  กิโลเมตร  กว้าง  30  เมตร  สภาพล าห้วยต้ืนเขิน  
เนื่องจากน้ ากัดเซาะตลิ่งพงับางช่วง  แต่มีน้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชนเ์พื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และการเลี้ยง
สัตว์  
 

2. ห้วยตาล่ม 

 
 

ม.3  และ 8 ม.9 ยาว  10  กิโลเมตร  กว้าง  6  เมตร  สภาพล าห้วยตื้นเขิน  ท า
ให้มีน้ าในล าห้วยเป็นบางช่วง  ในฤดูแล้งปริมาณน้ าไม่เพียงพอ
เพื่อการเกษตร  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา การประมง  และเลี้ยง
สัตว์ 
 

3. ห้วยทราย ม.2  และ 8 ม.9 ยาว  6  กิโลเมตร  กว้าง  5  เมตร  สภาพล าห้วยมีน้ าตลอดปี  
แต่ต้ืนเขินบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตลิง่  ท าให้ดินพังทบั
ถมแหลง่น้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเลี้ยงสัตว์ 
 

4. ห้วยยาง ม.10  และ 1 ม.4  และ 12 ยาว  15  กิโลเมตร กว้าง  6  เมตร  สภาพล าห้วยมีน้ าตลอดปี  
แต่ต้ืนเขินบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตลิง่  ท าให้ดินพังทบั
ถมแหลง่น้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเลี้ยงสัตว์  
 

5. ห้วยโคกกระ
บา 

ม.1  ม.12 ยาว  8  กิโลเมตร กว้าง  5  เมตร  สภาพล าห้วยต้ืนเขินบาง
ช่วง มีวัชพืชข้ึนปกคลุม  แต่มีปริมาณน้ าเพียงพอเพื่อ
การเกษตรตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพือ่การท านา  
 

6. ห้วยตอกผึ้ง - ม.6  14  และ 4 ยาว  12  กิโลเมตร กว้าง 6 เมตร สภาพล าห้วยมีน้ าตลอดป ี 
แต่ต้ืนเขินบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตลิง่  ท าให้ดินพังทบั
ถมแหลง่น้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเลี้ยงสัตว์  
 

7 . ห้ ว ย
ก้านเหลือง 

- ม.5 ยาว  8  กิโลเมตร กว้าง 5  เมตร  สภาพล าห้วยมีน้ าตลอดปี  
แต่ต้ืนเขินบางช่วง  เนื่องจากน้ ากัดเซาะตลิง่  ท าให้ดินพังทบั
ถมแหลง่น้ า  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเลี้ยงสัตว์  
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ตารางที่ 3-3  (ต่อ)  

ช่ือล าน้ า/แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
8. ห้วยค านาแพง ม.1   ม.12  และ 9 ยาว  5  กิโลเมตร กว้าง  4  เมตร  สภาพล าห้วย       

ตื้นเขิน เนื่องจากน้ ากัดเซาะตลิ่ง ท าให้ดินพังทับถม
แหล่งน้ า ไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ในช่วงฤดูแล้ง   ใช้
ประโยชนเ์พื่อท านา  และเลี้ยงสัตว์  
 
 

9. ห้วยไคร้ ม.10 ม.4  และ 5 ยาว 6 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร สภาพล าห้วยตื้นเขิน
บางช่วง  แต่มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  และเลี้ยงสัตว์  
 

10. ห้วยลิงโตน   ม.6  14  และ 4 ยาว 8 กิโลเมตร กว้าง 5 เมตร สภาพล าห้วยตื้นเขิน
บางช่วง  และในบางช่วงสามารถท าการเกษตรได้
ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก และเลี้ยง
สัตว์ 
  

11. ห้วยใหญ่ - ม.13  และ 7 ยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 2.5 เมตร สภาพล าห้วย            
ตื้นเขินบางช่วง แต่มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์  
 

12. ห้วยหินลาด ม.8  และ 2 ม.13  และ 7 ยาว  5  กิโลเมตร กว้าง  2.5  เมตร  สภาพล าห้วย 
(มีฝายขาดช ารุด)  ตื้นเขินบางช่วง  แต่มีน้ าเพื่อ
การเกษตรตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพือ่ท านา  ปลูก
พืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 

13. หนองผือ 
 

- ม.3  9  และ 12 15 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  
มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  และเลี้ยงสัตว์ 
 

14. หนองห้วยไคร้ - ม.5 15 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  
มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  และเลี้ยงสัตว์ 
 

15. หนองห้วยเม่า - ม.6  14  และ 4 10 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  
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มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  และเลี้ยงสัตว์ 
 

ตารางที่ 3-3  (ต่อ) 

ช่ือล าน้ า / แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
16. หนองแคน - ม.2 10 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  

มีน้ าเพือ่การเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  และเลีย้งสัตว์ 
 

17. หนองอ้อ ม.1  ม.12 10 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  
มีน้ าเพือ่การเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  และเลีย้งสัตว์ 
 

18. หนองห้วยยาง ม.1 - 100 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ าตื้นเขิน
บางส่วน  แต่ปริมาณน้ ามีเพียงพอการใช้ประโยชน์
ท านา  ปลูกพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 

19. หนองแวง - ม.2 6 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  มี
น้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  แต่มีวัชพืชข้ึนปกคลุม  
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  และ
เลี้ยงสัตว์ 
 

20. หนองห้วยช้างมัน - ม.5 2 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ าใช้การได้ดี  
ปริมาณน้ ามีเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วน
ใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกพืชผัก  และเลี้ยง
สัตว์ 
 

21. หนองภูน้อย - ม.5 2 ไร่  ลึก  2  เมตร  สภาพหนองน้ าตื้นเขินบางส่วน  
แต่ปริมาณน้ ามีเพียงพอเพือ่การเกษตรตลอดปี  
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพือ่ท านา  ปลูกพืชผัก  และ
เลี้ยงสัตว์ 
 

22. หนองกุดโง้ง - ม.5 4 ไร่  ลึก  2.5  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้
ดี  มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  แต่มีวัชพืชข้ึนปก
คลุม  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพือ่ท านา  ปลูกอ้อย  
และเลี้ยงสัตว์ 
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23. หนองกุดเดื่อ - ม.8 20 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้ดี  
มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  ปลกูพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 

ตารางที่ 3-3  (ต่อ) 

ช่ือล าน้ า / แหล่งน้ า ไหลผ่านหมู่บ้าน สภาพแหล่งน้ า นอกเขต ส.ป.ก. ในเขต ส.ป.ก. 
24. หนองค าแฮด -  ม.8 8 ไร่  ลึก  4  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ าได้

ดี  มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชนเ์พื่อท านา  ปลกูอ้อย  และเลี้ยงสัตว์  
 
 

25. หนองแสง - ม.9 11 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ าใช้การได้ดี 
ปริมาณน้ ามีเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดปี  
ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพือ่ท านา  ปลูกพืชผัก  
และเลี้ยงสัตว์   
 
 

26. หนองไชยวงค์ ม.10 - 5 ไร่  ลึก  3  เมตร  สภาพหนองน้ าตื้นเขิน
บางส่วน  แต่ปริมาณน้ ามีเพียงพอเพื่อ
การเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อ
ท านา   ปลูกพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 
 

27. หนองขามเลียน
ตอนบน 

- ม.14 2 ไร่  ลึก  3.5  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ า
ได้ดี  มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  ปลูกพืชผัก  และ
เลี้ยงสัตว์  
 
 

28. หนองแสง   ม.4 3 ไร่  ลึก  2.5  เมตร  สภาพหนองน้ ากักเก็บน้ า
ได้ดี  มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูกอ้อย  ปลูกพืชผัก  และ
เลี้ยงสัตว์   
 
 

ที่มา: 1. การจัดประชาพิจารณ์ต าบลดงเย็น,  24  เมษายน  2561 
         2. การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 
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3.5.2 แหล่งน้ าสาธารณะ  ประกอบด้วย  อ่างเก็บน้ า จ านวน  5  แห่ง  ฝาย จ านวน  13  แห่ง  และสระน้ า 
จ านวน  16  แห่ง  สภาพแหล่งน้ าโดยทั่วไปพอใช้การได้  โดยมีรายละเอียด  ดังตารางที่ 3-4 

 
ตารางท่ี 3-4  แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล 
แหล่งน้ าสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

อ่างเก็บน้ า  ขนาด สภาพแหล่งน้ า 
1. อ่างเก็บน้ าห้วยดอกผึ้ง  ม.6  
และ  14 

100 ไร่   ลึก 6 เมตร สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินตอนบนบางส่วน  แต่
สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปีใช้ประโยชน์เพื่อ
ท านา  ปลูกอ้อย  และการประมง 

2. อ่างเก็บน้ าห้วยเม่า  ม.4  และ 
10 

20 ไร ่  ลึก 5 เมตร 
 

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  เนื่องจาก
น้ าเซาะตลิง่  ดินจึงพงัลงทับถมแหล่งน้ า  ท า
ให้ปรมิาณน้ าเพียงพอเพื่อการเกษตร  ช้
ประโยชนเ์พื่อท านา  ปลกูอ้อย  และการ
ประมง   
 

3. อ่างเก็บน้ าห้วยหินลาด ม.7 และ 
13 

25 ไร ่  ลึก 8 เมตร 
  

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีวัชพืช
ข้ึนปกคลุมบางส่วน  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา 
ปลูกอ้อย  และท าการประมง 
 

4. อ่างเก็บน้ าห้วยช้างมัน  ม.5 15 ไร ่  ลึก 5 เมตร 
 

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีวัชพืช 
(ผือ) ข้ึนปกคลุมบางส่วน  แต่สามารถกักเก็บ
น้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลูก
อ้อย  และท าการประมง 
 

5. อ่างเก็บน้ าห้วยมะเล  ม.4  และ 
10 
 

25 ไร ่  ลึก 5 เมตร 
 

 

สภาพอ่างเก็บน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมีวัชพืช
ข้ึนปกคลุมบางส่วน  แต่สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลกูอ้อย  
และท าการประมง  
 

ฝาย  ความสูงและความกว้างเมตร) สภาพแหล่งน้ า 
1. ฝายก้ันห้วยบังอ่ี  ม.1  
 

12 x 50 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  มีปริมาณน้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  และเลี้ยง
สัตว์  
 

2. ฝายก้ันห้วยยาง  ม.1 
 

6 x 100 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขิน  เพราะ
การทบัถมของดิน  ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้
ประโยชนเ์พื่อท านาและเลี้ยงสัตว์ 
 

3. ฝายก้ันห้วยบ้าน  ม.1 
 

2 x 20 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าใหกั้ก
เก็บน้ าได้น้อย  ใช้เพื่อท านาและเลี้ยงสัตว์ 
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ตารางที่ 3-4  (ต่อ) 
แหล่งน้ าสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

ฝาย ความสูงและความกว้าง (เมตร) สภาพแหล่งน้ า 
4. ฝายก้ันห้วยไคร้  ม.3 
 

2 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  
เพราะการทบัถมของดิน ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  
ใช้ประโยชน์เพือ่ท านาและเลี้ยงสัตว์ 
 

5. ฝายก้ันห้วยไคร้  ม.4  
 

3 x 40 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขิน  เพราะ
การทบัถมของดินท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้
ประโยชนเ์พื่อท านาและเลี้ยงสัตว์ 
 

6. ฝายก้ันห้วยไคร้  ม.10 
 

6 x 100 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าใหกั้ก
เก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเลี้ยง
สัตว์ 
 

7. ฝายก้ันห้วยก้านเหลือง  ม.5 
 

4 x 20 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  ขนาดห้วยแคบท าให้กักเก็บน้ า
ได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเลี้ยงสัตว์ 
 

8. ฝายก้ันห้วยดอกผี้ง  ม.6 
 

13 x 20 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าใหกั้ก
เก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  ปลกู
พืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 

9. ฝายก้ันห้วยลิงโตน  ม.6 
 

7 x 120 เมตร 
 

สภาพพอใช้การได้  แต่หน้าฝายตื้นเขินท าให้กัก
เก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเลี้ยง
สัตว์ 

10. ฝายก้ันห้วยใหญ่  ตอนล่าง 
ม.7 
 

4 x 10 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  
เพราะการทบัถมของดินท าให้กกัเก็บน้ าได้น้อย  
ใช้ประโยชน์เพือ่ท านา  ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์ 
 

11. ฝายก้ันห้วยตาหล่ม  ม.8 
(แห่งที่ 1) 

3 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  
ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชนเ์พื่อท านา
และเลี้ยงสัตว์ 
 

12. ฝายก้ันห้วยตาหล่ม  ม.8 
(แห่งที่ 2) 

3 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขิน  
ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย  ใช้ประโยชนเ์พื่อท านา
และเลี้ยงสัตว์ 
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ตารางที่ 3-4  (ต่อ) 
แหล่งน้ าสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 

ฝาย ความสูงและความ
กว้าง (เมตร) 

สภาพแหล่งน้ า 

13. ฝายก้ันห้วยตาหล่ม  
 ม.9 

2.5 x 4 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี ใช้ประโยชน์เพื่อท านา
และเลี้ยงสัตว์ 
 

14.  ฝายก้ันห้วยถ้ าเต่า   
ม.11 

2 x 6 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกผักสวนครัว  ปลูกอ้อย  และเลี้ยงสัตว์ 
 

15. ฝายก้ันห้วยทราย  
 ม.11  

3 x 8 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกอ้อย  และเลี้ยงสัตว์ 
 

16. ฝายก้ันห้วยยาง  
 ม.12 

15 x 100 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกผักสวนครัว  ปลูกอ้อย  การประมง  และเลี้ยงสัตว์ 
 

17. ฝายก้ันห้วยมะเล   
ม.13(แห่งที่ 1) 

16 x 30 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  กักเก็บน้ าได้ตลอดปี  ใช้ประโยชน์เพื่อท านา  
ปลูกพืชผัก  ปลกูอ้อย  การประมง  และเลี้ยงสัตว์ 
 

18. ฝายก้ันห้วยมะเล  
 ม.13 (แห่งที่ 2) 

3 x 4 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายบางช่วงตื้นเขินท าให้กักเก็บน้ า
ได้น้อย  ใช้ประโยชน์เพื่อท านาและเลี้ยงสัตว์ 
 

19. ฝายก้ันห้วยใหญ่ ม.13 
 

5 x 10 เมตร 
 

สภาพใช้การได้ดี  แต่หน้าฝายตื้นเขิน  เพราะการทบัถมของ
ดิน ท าให้กักเก็บน้ าได้น้อย ใช้ประโยชนเ์พื่อท านาและเลี้ยง
สัตว์ 

สระน้ าสาธารณะ ขนาด สภาพแหล่งน้ า 

1. สระสาธิต  ม.4 
 

8 ไร่  ลึก  4  เมตร สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  ขาดน้ าในช่วงฤดูแล้งส่วนใหญ่ใช้
ประโยชนเ์พื่อท านา  ปลกูพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์  
 
 

2. สระวัดบ้าน  ม.4  4 ไร่  ลึก  6  เมตร   สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  มีน้ าตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อการอุปโภคภายในวัด 
 
 

3. สระห้วยไคร้  ม.5 
 

10 ไร่  ลึก 3  เมตร สภาพสระน้ าตื้นเขินบางส่วน  และมที่อระบายน้ าช ารุด  แต่มี
น้ าท านาและเลี้ยงสัตว์ตลอดปี  
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ตารางที่ 3-4  (ต่อ) 
แหล่งน้ าสาธารณะในเขต ส.ป.ก. 
สระน้ าสาธารณะ  ขนาด สภาพแหล่งน้ า 

4. สระขามเลียนตอนล่าง  ม.6 3 ไร่  ลึก  4  เมตร   สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  มีน้ าเพื่อการอุปโภค
ตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชนเ์พื่อท านา  
และปลูกพืชผัก 
 
 

5. สระหนองเม็ก  ม.6 2 ไร่  ลึก  4  เมตร   สภาพสระน้ าพอใช้การได้ดี  แต่ในช่วงฤดูแล้ง
น้ าไม่เพียงพอเพื่อการเกษตร  ส่วนใหญ่ใช้
ประโยชนเ์พื่อปลูกพืชผัก 
 
 

6. สระถ้ าเต่า  ม.11 9 ไร่  ลึก  3  เมตร   สภาพสระน้ าตื้นเขินบางส่วน  ท าให้ปริมาณ
น้ าไม่เพียงพอตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์
เพื่อท านา  และปลูกพืชผัก 
 
 

7. สระหนองหิน  ม.14  2 ไร่  ลึก  5  เมตร   สภาพสระน้ าใช้การได้ดี  มีน้ าเพื่อการเกษตร
ตลอดปี  ส่วนใหญ่ใช้ประโยชนเ์พื่อท านา  
ปลูกพืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 
 

8. สระสาธารณะประโยชน์  ม.4  15 ไร่  ลึก  5  เมตร  สภาพสระน้ าบริเวณรอบคูสระพงั  ไม่
สามารถเก็บน้ าได้  ต้องการปรบัปรุงคันดิน
รอบสระ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูก
พืชผัก  และเลี้ยงสัตว์ 
 

ที่มา: 1. การจัดประชาพิจารณ์ต าบลดงเย็น,  24  เมษายน  2561 
         2. การจัดเวทีชุมชนต าบลดงเย็น,  20  กุมภาพันธ์  2561 

         3. การส ารวจทางกายภาพ,  20  กุมภาพันธ์ 2561 
         4. กองวิชาการฯ,  2561 
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8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด 

ล าดับ 
ท่ี 

ช่ือวัด ท่ีตั้ง จ านวนพระ เจ้าอาวาส หมายเหต ุ

1 วัดศรีสะอาด บ้านดงเย็น - พระครูสุทธิสิริคุณ เจ้าคณะต าบล
มหานิกาย 

2 วัดไชยาวาส 
 

บ้านหนองแคน - -  

3 วัดจันทรประดิษฐาราม บ้านป่งโพน 
 

- พระครูไพโรจน์ปัญญาคุณ ธรรมยุติ 

4 วัดโสภาราม 
 

บ้านโพนสวาง - -  

5 วัดศรีชมช่ืน บ้านโคกตะแบง 
 

- พระอธิการณรงค์  -นันโท  

6 วัดโนนสะอาด 
 

บ้านโคกขามเลียน - พระครสูุทธิโชติธรรม  

7 วัดป่าศรีทองธรรม บ้านโคกตะแบง - พระมหาสวาท  เขม
มะวโร 

 

8 วัดศรีสะอาดบ้านสามขัว บ้านสามขัว 
 

- พระครูศีลรัตนโชต ิ  

9 วัดป่าโมลีมงคลมหาวัน 
 

บ้านนาทอง - - ธรรมยุติ 

10 วัดบ้านนาจาน บ้านนาจาน 
 

- -  

11 วัดป่าสิงห์คีรีวรรณ 
 

บ้านค าบง - - ธรรมยุติ 

12 วัดโนนสวรรค์ประชา
เจริญสุข 

บ้านโนนสวรรค์ - พระมหาสมศักดิ์  สุจิตโต  

13 วัดภูวัดมุกดาวาส บ้านโนนสวรรค์ - พระครเูจษฎาบรรพตศีล
คุณ  

เจ้าคณะต าบล
ธรรมยุต ิ

14 วัดภูวัด บ้านภูทอง 
 

- -  

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2561  ส านักงานเจ้าคณะต าบลดงเย็นมหานิกาย 
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ส านักสงฆ์ 

ล าดับท่ี ช่ือส านักสงฆ์ ท่ีตั้ง จ านวนพระ พระผู้ดูแลส านักสงฆ์ หมายเหต ุ
1 ภูวัด 

 

บ้านป่งโพน 
 

- -  

2 บูรพาวนาราม 
 

บ้านค าบง 
 

- -  

3 หนองแคน 
 

บ้านหนองแคน 
 

- พระทองดี อนาลโย  

4 ถ้ าธรรมาสน์ 
 

บ้านโพนสวาง 
 

1 พระวิทยุทธ  วิทยุโธ ธรรมยุติ 

5 ภูหลุมหิน 
 

บ้านโคกขามเลียน 
 

- -  

6 เทพนิมิต 
 

บ้านโคกตะแบง 
 

- พระค านวณ  - ธรรมยุติ 

7 ทรงธรรม 
 

บ้านสามขัว 
 
 

- พระภาคภูมิ  สุภาจาโร ธรรมยุติ 

8 เทพภูทอง บ้านภูทอง 
 

- - ธรรมยุติ 

9 หนองอ้อ(ค าน้ าบ่อ) 
 
 

บ้านดงเย็น 1 พระครูสุทธิสิริคุณ เจ้ าคณะต าบล
มหานิกาย 
 

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2561 
ส านักงานเจ้าคณะต าบลดงเย็นมหานิกาย 
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8.1 ประเพณีและงานประจ าปี 

 ชาวต าบลดงเย็นสวนใหญ่เป็นชนเผ่าย้อ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ จ านวน  7  หมู่บ้าน  
ได้แก่  บ้านดงเย็น  บ้านหนองแคน  บ้านนาจาน  บ้านโพนสวางหมู่  6,14  บ้านโคกขามเลียนและบ้านนาทอง  หมู่  
12  และได้ยึดถือจารีตประเพณีสืบต่อมาจากบรรพบุรษุ  ได้แก่ ฮีต  12  และครอง  14  เป็นหลัก  เช่น  บุญข้าวจี่  บุญ
กองข้าว  บุญผเวส  บุญกฐิน  เข้าพรรษาและออกพรรษา  บุญบั้งไฟ  เป็นต้นและมีการจัดงานประจ าปีของท้องถ่ิน  คือ 
งานวันเนาเผ่าย้อ  ซึ่งจะจัดหลังจากวันสงกรานต์  15  วัน  บริเวณสวนสาธารณะหนองอ้อ  บ้านดงเย็น  หมู่ที่  1   
 8.2  ภูมิปัญญาทองถิ่น และภาษาถิ่น 
  ชาวต าบลดงเย็นส่วนใหญ่เป็นเผ่าย้อ  เป็นหนึ่งในชนแปดเผ่าของจังหวัดมุกดาหาร  และใช้ภาษาย้อซึ่ง
เป็นภาษาท้องถ่ินในการติดต่อสื่อสาร 
 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1  น้ า  
  - แหล่งน้ าธรรมชาติต าบลดงเย็น  ประกอบด้วย  ล าห้วย จ านวน  12  แห่ง  และหนองน้ า  จ านวน 
16 แห่ง  สภาพล าห้วยและหนองน้ าภายในต าบล ตื้นเขินบางส่วน  ปริมาณน้ าไม่เพียงพอเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
 9.2  ป่าไม้/ภูเขา 

  -ทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์  ได้แก่ ป่าดงซ าเล  ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ  2,000  ไร่ 
  ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านโคกขามเลียน  ภูทอง  นาจาน  หนองแคน   และพื้นที่ภูเขาจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูสระ
ดอกบัวและ  อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกบุกรุกเนื่องจากมีการขยายพื้นที่ท าการเกษตร 
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ส่วนท่ี  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 .ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
2.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

 2.2 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน”  
 2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ  

  เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ  
พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
   2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
มีเป้าหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสร้าง
ความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

 1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  

 2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเช่ือมั่นใน กระบวนการยุติธรรม  

 3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล 

 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง  ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 
ความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

 7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา แล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับ
ผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน  สาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย 

เชิงยุทธศาสตรท์ุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทัง้ในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ 

 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เช่ือมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยูบ่นการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการพัฒนา
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ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได ้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดบัไปสู่ส่วนบน ของ
ห่วงโซมู่ลค่ามากข้ึน ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ  ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม 
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่ เข้มแข็ง และ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่ มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ  ปลอดภัย - 
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ 
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูง
ข้ึน - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ 
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น  

  3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ  ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  

4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ  จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ 

  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน องค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  

 2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
 3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
  เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคม

ที่เสมอภาคและ เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 



46 

 

 1) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
 2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

   4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

 5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  
 2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความ ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า 
รวมทั้งมี ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

 1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
   2) การวางระบบบริหารจัดการ น้ าให้ มี ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  

 3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ๓๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

  2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  
  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ  
7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ  

 2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลกัในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะ
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความ ม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน ระดับกระทรวงและใน
ระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ 
และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี เอกภาพให้ 
บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความรว่มมือ จากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วน  ราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง ต่อเนื่องและบูรณาการ  
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2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  

ก าหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของ ประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ 
รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้าน ต่าง ๆ ตาม
ระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ ก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้  

2.5.2 ระบบและกฎหมาย 
 มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับ ต่าง ๆ เพื่อให้ส่วน
ราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร 
เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การ
ด าเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ  
มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และ
หน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน  โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ  

2.5.4 การยอมรับของสังคม  
มีการสื่อสารเพื่อสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความ
เป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับ จากทุกภาคส่วนในสังคม 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย  

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 สกลนคร  นครพนม  
มุกดาหาร  (พ.ศ. 2561-2564) 
  1. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (Positioning)  ของกลุม่จงัหวัด  ดังนี้ 
   -จุดเน้นที่ 1  การท่องเที่ยว 
   -จุดเน้นที่  2 การเกษตร 
   -จุดเน้นที่  3 การค้าการลงทุน 
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  2. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) 
  “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม  ท่องเที่ยว  3  ธรรรม  เช่ือมโยง  3  ประเทศ  มุ่งพฒันาเศรษฐกิจ
สู่อาเซียน” 
  3. พันธะกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) 
  “ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการในด้านการท่องเที่ยว  
การเกษตร  และการค้าการลงทุน  เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุม่จงัหวัด” 
  4.  เป้าประสงค์รวม 
  “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และรายได้ของประชาชน” 
  ตัวช้ีวัดของเป้าประสงค์รวม 
  -ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPCP:  Gross  Provincial  Cluster  Product ) เพิ่มข้ึน  ร้อยละ  3  จากปี
ที่ผ่านมา 
  -รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per  Capita  )เพิ่มข้ึนร้อยละ  5  จากปีที่ผ่านมา 
  5.  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มีท้ังหมด  4  
ประเด็น  ดังน้ี 
  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ  วัฒนธรรม)อย่ายั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  2  การส่งเสรมิ  พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร  
  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า  การลงทุน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
 

 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 

 วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร  
 “เมืองการค้า การเกษตร    การท่องเที่ยวชายโขง เช่ือมโยงอาเซียน ” 

 เป้าประสงค์ 
  1.สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเกษตร 
การค้าชายแดน  และการท่องเที่ยว 
  2.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความม่ันคงทางสังคมให้ทั่วถึงรวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน 
  3.เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ประตูการค้าเช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการ 

   พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

 ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)   
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     1. ด้านการเกษตร 
       -โคเนื้อหนองสูง -ข้าวอินทรีย ์

      2. ด้านการท่องเทียว 
            -เชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
      3. ด้านการลงทุน 
            -การค้าชายแดน  และการลงทุน 
      4. ด้านอุตสาหกรรม 
                     -อุตสาหกรรมการเกษตร 
 

 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

 วิสัยทัศน์ (   Vision   ) 
“สังคมน่าอยู่  สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง  ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว  หนึ่งเดียวการศึกษาดี  มี

มาตรฐานสากล  บูรณาการสู่อาเซียน” 

 พันธะกิจ 
 - พัฒนาระบบการค้า การลงทุน การทอ่งเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่ม

สมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหมี้ศักยภาพและสามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลกสูส่ังคม

ฐานความรู้ 
 - ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

และสงัคม  
 - สร้างความสมดลุของระบบเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 - เสริมสร้างระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ ตามหลกัการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อไปสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย 7  ด้านดังน้ี  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสรมิสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสทิธิภาพอย่างยั่งยืน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรกัษ์และฟื้นฟสูิ่งแวดลอ้ม 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5  เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  
             ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล 

           ยุทธศาสตร์ที่ 7  เสริมสร้างการผลิต  และการจัดการอาหารปลอดภัย  
 
นโยบายการพัฒนาอ าเภอประจ าปี 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  ส่งเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็ง  สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับกระจายรายได้  ส่งเสริม
การมีงานท า  ขยายโอกาสการศึกษาให้ทั่วถึงชนบทห่างไกลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอยางบูรณาการ  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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 นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่นประจ าปี 
1.  ปรับปรุงถนน  ตรอก  ซอยต่าง ๆ ใหเ้ป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง  รวมทัง้ปรับปรุงท่อระบายน้ า  ราง

ระบายน้ า  ไฟฟ้าทุกสาย 
2.  ปรับปรุงสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวใหม้ากขึ้นเพือ่เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชน 
3.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดล้อมโดยเฉพระการจดัการขยะและมลภาวะต่าง ๆใหมี้สภาพดีข้ึน 
4.  จะด าเนินการก่อสร้างระบบประปาสะอาดได้มาตรฐานไว้บริการประชาชน  รวมทั้งน้ าส าหรับอุปโภค  

บริโภคและแหลง่น้ าเพือ่การเกษตร 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน  คุณธรรมและจริยธรรม 
7.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้มากยิง่ข้ึน 
8.  บริหารงานและใช้งบประมาณของเทศบาลด้วยความซื้อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมใหม้ากทีสุ่ด 
9. จะส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. ส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ 
11. ส่งเสรมิกีฬาและการออกก าลงักายกิจกรรมนันทนาการ และการควบคุมโรค 
12.  ก าชับ  กวดขัน  ให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานใหเ้ป็นไปตามระเบียบแบบแผน  และสามารถอ านวยความ

สะดวกแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า  ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและรัฐบาล 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วิสัยทัศน์ 
“ดงเย็นเมืองน่าอยู่   เคียงคู่วัฒนธรรม   การศึกษาก้าวน า   เกษตรกรรมก้าวไกลอย่างม่ันคงและยั่งยืน ” 

 พันธะกิจ  
   1. สร้างระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

   2. อนุรกัษ์และฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม การจัดการขยะรวมทั้งการพฒันาด้านสุขาภิบาล
และสาธารณสุข 
             3. ส่งเสริมศาสนา  จารีตประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและคุณธรรมจริยธรรม 
             4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่ดีและมกีารเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             5. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของชุมชนใหมี้ความเข้มแข็งพึง่ตนเองได้และมสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 

   6. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินใหกั้บประชาชนในท้องถ่ิน 
   7. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายได้แก่ชุมชนเพื่อเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน 
   8.  พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง  ทั่วถึง  โปร่งใสและเป็น ธรรม  เพื่อตอนสนองความต้องการ

ของประชาชน 

 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน  และทั่วถึง ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีถูกหลักสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
         2. ประชาชนมีรายได้เกินขีดความยากจน 
 3. การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 
          4. หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 5. ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รบัการอนุรักษ์และสืบสาน 
 6. ประชาชนมีสุขภาพดี  ไม่เจ็บป่วย 

7. ต าบลดงเย็นเป็นเมืองน่าอยู ่ 
8. การบรหิารเทศบาลมีธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น 
 ภายใต้วิสัยทัศน์  (Vision)  พันธะกิจ  (Mission)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา  (Goals)  ดังกล่าวเพื่อให้
การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลต าบลดงเย็น (พ.ศ. 2561– 2565)  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันาเป็น 5  ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.1การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและมาตรฐาน 

                       1.2 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม  
                       2.1 ส่งเสรมิและพฒันาการจัดการศึกษา  ทั้งในและนอกระบบอย่างบรูณาการ  
                       2.2 ส่งเสรมิการกีฬา  นันทนาการ  และการออกก าลังกายทกุประเภท 
  2. 3 ส่งเสริมศาสนาและอนรุักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและ สังคม  
                       3.1. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 
                       3.2. จัดระเบียบชุมชนและเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
                       3.3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                      3.4. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ 
  3.5.พัฒนาศักยภาพ เด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิการชุมชน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.1.ส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและพฒันาด้านสาธารณสุขมูลฐาน   
 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
                     5.1.ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล 
                     5.2.การเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลใหมี้ความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเตม็ใจและ

ทุ่มเท 

                    5.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและจัดหาวัสดุ  ครภัุณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพใหเ้พียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.1 การวิเคราะห์ปัญหา  ความต้องการของประชาชน 

ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1.การใช้ประโยชน์
ที่ดินและเอกสารสิทธ์ิ 

-มีการใช้ประโยชน์จากที่ดินมาก
แต่ไม่ได้รับการปรบัปรุงให้
เหมาะสมกับการเกษตร  และ
พื้นที่การเกษตรเป็นจ านวนมากอยู่
ในเขตป่าสวนแหง่ชาติ 
 
 

พื้นที่การเกษตร
ที่อยู่ในเขตป่า
สวนฯ 

-,มีการปรับปรงุดินใหเ้หมาะสม
กับการเกษตรและประสาน
หน่วยงานที่มหีน้าที่ในการออก
เอกสารสิทธ์ิให้แก่เกษตรกร 

2.สภาพภูมิทัศน์ของ
เมือง 

-สภาพชุมชนไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและยังไม่มีการจัดการ
ด้านผังเมือง 
 

พื้นที่หมู่บ้าน  
14  หมู่และที่
สาธารณะ 

-มีการวางผงัเมือง  และปรับปรงุ
ภูมิทัศน์และความสวยงามให้
ชุมชน 
 
 

3.  ถนน  ทางเท้า 
สะพาน 

-ถนน  ทางเท้า สะพานมีสภาพ
ช ารุด  เป็นลูกรังหรือบางพื้นที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการก่อสร้าง 
 
 

เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-ก่อสร้าง  ปรับปรงุ  ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้เพือ่ให้
ประชาชนได้รับความสะดวก 

4.  ไฟฟ้าและแสง
สว่าง 

-ไฟฟ้าและแสงสว่างไม่เพียงพอ
และครอบคลุมทุกพื้นที่  

ถนนทุกเสน้ใน
เขตชุมชนและใน
พื้นที่เสี่ยงภัยใน
เขตเทศบาลฯ 
 

-ขยายเขตไฟฟ้า  และติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างให้คลอบคลุมถนนทุก
สายและพื้นที่เสียงภัย 

5.  น้ าประปา -การให้บริการน้ าประปายังไม่คล
อบคลุมทุกพื้นที่  น้ าประปาไม่
เพียงพอและสะอาด 

เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-พัฒนาระบบการใหบ้ริการ
ประปาให้ครอบคลมุและพัฒนา
คุณภาพน้ าประปาใหเ้ป็นประปา
ดื่มได ้
 

6.  ขยะมูลฝอย 
 
 
 
 

-ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนอย่าง
ตอเนือง 

เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-จัดระบบการก าจัดขยะที่มี
ประสิทธิภาพ  ส่งเสรมิการคัด
แยกขยะรวมถึงส่งเสริมใหมี้การ
ลดการใช้ถุงพลาสตกิเพื่อรักษา
สภาพแวดล้อม 
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ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 

(สภาพปัญหา) 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

7.  มลภาวะ -เกิดมลภาวะต่าง ๆ เช่น  น้ าเสีย  
หมอกควันจากการเผาป่าและ
ผลผลิตทางการเกษตรและกลิ่น
เหม็นจากการเลี้ยงสัตว์ 
 
 

เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-จัดระบบการจัดการสิง่แวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ มีการควบคุม
และรณรงค์ใหป้ระชาชนลดการ
เผาเพื่อรกัษาสภาพแวดล้อม 
 

8.  ระบบระบายน้ า -ระบบระบายน้ าไม่สามารถระบาย
น้ าได้ทันในฤดูฝน  เกิดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

บริเวณที่ต่ าตาม
หมู่บ้านต่าง ๆ  

-ก่อสร้างและปรบัปรุงระบบ
ระบายน้ าและสร้างระบบการ
จัดการที่ดี  และสร้างการมีส่วน
ร่วมในการช่วยกันดูแลระบบ
ระบายน้ าของคนในชุมชน 
 
 

9.  การศึกษา -ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดยังไม่อยู่
ในระดับที่น่าพอใจเม่ือ
เปรียบเทียบกับสถานศึกษาอ่ืน 

-นักเรียนใน
สังกัดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา  
และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้มีความทันสมัย  รวมทั้งพฒันา
หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน  สามารถ
จัดการเรียนการสอนใหเ้ด็กมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัดเทียม
กับสถานศึกษาอ่ืน 
 
 

10.ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

-การเสือ่มถอยของศีลธรรมทาง
ศาสนาและจริยธรรม  การละทิง้
จารีตประเพณีทีดีงามของทอ้งถ่ิน 

-ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-ส่งเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม
ศาสนา  และร่วมอนุรกัษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถ่ินโดยให้คนรุ่นใหม่มีส่วน
ร่วม 
 

11.กีฬาและ
นันทนาการ 

-ประชาชนขาดความรู้ในการออก
ก าลังกายที่ถูกต้อง 

-ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-ส่งเสรมิการออกก าลังกายและ
การเล่นกีฬาที่ถูกต้อง  พัฒนาสู่
การเป็นนักกีฬามืออาชีพ  และจัด
สถานที่ออกก าลงักายที่มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
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ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

12.  ความเข้มแข็ง
ของหมูบ้าน/ชุมชน 

-ชุมชนยังไม่มีความเข้มแข็งเพียง
พอที่จะจัดการปญัหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของ
ตนเองได ้

หมู่บ้านในเขต
เทศบาลต าบลดง

เย็น  จ านวน  
14  หมู่บ้าน 

-พัฒนาศักยภาพของกลไกในการ
บรหิารหมู่บ้าน  และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการโครงการช่วยเหลือต่าง 
ๆ จากภาครัฐ  เพื่อใหเ้กิดความ
เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้. 
 
 

13.  เศรษฐกิจ -เศรษฐกิจตกต่ า  ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า  ต้นทุนสงู  
ท าให้มีภาระหนีส้ินมากรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดง
เย็น 

-ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของ
ประชาชนโดยการรวมกลุ่มและ
เพิ่มมูลค่าผลผลิต  จัดท าบัญชี
ครัวเรือนเพื่อวางแผนการใช้
จ่ายเงินและส่งเสริมการพึ่งพา
ตนเองเพื่อลดรายจ่าย 
 
 

14. สุขภาพ  -ประชาชนมีปัญหาสุขภาพ  ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการรักษา
สุขภาพและการบริโภคอาหารที่ไม่
เหมาะสม 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดง
เย็น 

-สร้างความรู้  ความเข้าใจกับ
ประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพ  
และการบรโิภคอาหารที่มี
ประโยชน ์
 
 

15.  การแพร่ระบาด
ของโรค 

-ขาดความรู้  ความเข้าใจในการ
ป้องกันและควบคุมโรค  ท าให้เกิด
การระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น
ไข้เลือดออก 

เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ
และให้ความส าคัญกับการควบคุม
การแพรร่ะบาดของโรคเพิ่มข้ึน 
 
 

16.  ยาเสพติด -มีการแพรร่ะบาดของยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กเยาวชนและวัยแรงงาน  มี
ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที ่

-เดก็ 
-เยาวชน 

-วัยแรงงาน 

-เพิ่มมาตรการดูแลและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและ
เยาวชนให้รู้เท่าทันและเห็นโทษ
ของยาเสพติดรวมทัง้การ
ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่าง
เด็ดขาด 
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ปัญหา ขอบข่าย/ปริมาณของปัญหา 
(สภาพปัญหา) 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

17.  ผู้ด้อยโอกาส -ผู้ด้อยโอกาสไม่ได้รับการดูแล
เท่าที่ควร 

ผู้ด้อยโอกาสใน
เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

 

-พัฒนาศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส
ให้มีอาชีพและรายได้  และได้รับ
โอกาสอย่างเท่าเทียมในการร่วม
กิจกรรรมต่าง ๆ  
 

18.  การบริหารงาน
ของเทศบาล 

-ประชาชนขาดความรู้  ความ
เข้าใจในการบรหิารงานของ
เทศบาล 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดง
เย็น 

สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนถึงประโยชน์ของการ
ปกครองท้องถ่ิน 
 

19. การจัดเก็บภาษี -การจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย  รายได้ของเทศบาลไม่
เพียงพอกับรายจ่ายตรมภารกิจ 
 

ประชาชนผู้ที่
ต้องเสียภาษีใน
เขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

-พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้  
เพิ่มมาตรการและวางแผนการ
จัดเก็บรายได้ใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

20.  การบริการ -บุคลากรขาดความกระตือรอืร้น
ในการปฏิบัตงิาน  ไม่เข้าใจในการ
บทบาทและหน้าที่การใหบ้ริการ 

บุคลากรของ
เทศบาลต าบลดง
เย็น 

-พัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึก
ของบุคลากรในการใหบ้ริการแก่
ประชาชนและผู้มารับบริการ
เพื่อใหเ้ข้าถึงประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
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4.2  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
เทศบาลต าบลดงเย็น  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อ

พิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่จุดแข็ง(Strengths)    จุดอ่อน(Weaknesses)      และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส
(Opportunities)     อุปสรรค(Threats)   ซึ่งเป็นการประเมินสถานภาพของหน่วยงานในปัจจุบัน  เพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต  และจากการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง(Strengths)     จุดอ่อน(Weaknesses) 
S1 มีระบบสาธารณูปโภคที่เช่ือมโยงกันอย่างเป็น

ระบบ 
 

W1 ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ ่

S2 โครงสร้างและระบบงานของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 

W2 เป็นหน่วยงานที่มีขนาดกลางมบีุคลากร
ค่อนข้างมากท าให้ค่าใช้จ่ายประจ าสงู 

S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถ
และนโยบายที่ด ี
 

W3 การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ 

S4 ชาวต าบลดงเย็นมีความภาคภูมิใจในความเป็น
คนเผ่าย้อทีมี่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 

W4 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ที่มีการใช้สารเคมีการเกษตรในปรมิาณมาก 

  

S5 บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็น
อย่างดี  มีการท างานกันเป็นทีม 
 

W5 มีการระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยแรงงาน
และเยาวชนที่ค่อนข้างรุนแรง  

S6 เป็นเทศบาลชนาดกลางที่มีความพร้อมด้านการ
บริการและมีขีดความสามารถในการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 
 

W6 ระบบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ 

S7 ประชาชน  ชุมชน  ให้การสนบัสนุน  สง่เสรมิ  
ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานของเทศบาล 

W7 ไม่มีระบบการประเมินผลการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 

S8 มีลักษณะทางกายภาพที่มพีื้นที่ท าการเกษตรที่
กว้างใหญ่และเป็นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที
ส าคัญของจังหวัด  เช่น  อ้อย  ยางพารา  มัน
ส าปะหลงั 

W8 ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ท าลายสิง่แวดล้อมเพื่อท าการเกษตรเชิง
พาณิชย ์

S9 สภาพแวดล้อมสะอาดไม่มปีัญหาขยะและ
มลภาวะ 
 

W9 ขาดระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างเป็นระบบคบวงจร 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส(Opportunities)     อุปสรรค(Treats)  

O1 อยู่ไม่ไกลสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2  
มากนัก 

T1 ราคาสินค้าการเกษตรไม่ได้รบการประกันราคา ต้นทุน
การผลิตสงูเพราะต้องพึ่งพาปจัจัยการผลิตจาก
ภายนอก 
 

O2 อยู่ติดกับเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารสามารถ
สร้างและกระจายความเจริญมาสู่ต าบลดงเย็น 
ในการดึงดูด นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นทีเ่พื่อ
อยู่อาศัยท าให้ที่ดินมีราคาสงูข้ึน   
 

T2 กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันา  

O3 มีการแก้ไขระเบียบ  กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ
การบริหารงานของท้องถ่ิน 

T3 การขยายตัวของเมืองและการเจริญเติบโตทางวัตถุ
ส่งผลให้ประชาชนมีระดบัความต้องการในการรับ
บริการสาธารณะสูงท าให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 

O4 การทีป่ระเทศไทยเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นผลให้องค์กรใน 
ระดับพื้นที่ต้องมีการเตรียมพรอ้ม และปรบัตัว
เพื่อรองรับกับภารกิจในหลายๆ 
 ด้าน 

T4 การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้เป็น
เป้าหมายของผู้อพยพย้าย ถ่ินจากต่างจงัหวัดและจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน สง่ผลใหป้ระชากรแฝงเพิ่มข้ึน เสี่ยง
ต่อการ เกิดโรคระบาด โรคติดต่อ  ยาเสพติด และ
อาชญากรรม 
 

   การพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารทีร่วดเร็ว ท าให้มีเทคโนโลยทีางเลือก 
ส าหรับใช้ในการบรหิารและบริการประชาชนที่
หลากหลายและมปีระสทิธิภาพ 
 
 
 
  

T5 การพัฒนาเทคโนโลยสีื่อสารสมัยใหม่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาภัยด้าน Social Network ที่
เป็นภัยรปูแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและยากต่อ
การก ากับควบคุม ส่งผล ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็น
กลุ่มผู้บริโภคกลุม่หลัก มีพฤติกรรมต่อการเกิดปัญหา
สังคม ประจ าวันมากข้ึนของมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
ติดเกมส์ การเสื่อมถอยทางวัฒนธรรม การ เสพสือ่
ลามกอนาจาร การมีพฤติกรรมก้าวร้าว การติดการ
พนัน ฯลฯ 
  

O6 นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างของ
ท้องถ่ิน 

T6  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ 
(Climate Change) หรือ สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิด
ภัยพิบัติธรรมชาติในรปูแบบใหม่มากขึ้น   
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เม่ือมีการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินปัจจัยภายนอกแล้ว  จึงจัดหมวดหมู่และจัดล าดับความส าคัญของ
ประเด็นในแต่ละด้าน  โดยให้น้ าหนกัคะแนน  แล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย  ดังนี้ 

1. การให้น้ าหนัก (Weight)  ของแต่ละประเด็นนั้น  ผลรวมของ  (Weight)     จะต้องมีค่าเท่ากับ 1.00  
เสมอทั้งในกรณีการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน  และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 

2. 2. การให้คะแนน  (Rating) ของแต่ละประเด็นนั้น  ข้ึนอยู่กับความส าคัญและผลกระทบที่มีตอ่องค์กรโดย
ก าหนดเกณฑ์  ดังนี้   

มากที่สุด 4 คะแนน 
มาก  3   คะแนน 
น้อย  2   คะแนน 
น้อยที่สุด 1   คะแนน 
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การให้น้ าหนักและคะแนนการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
Interfacters  Analysis:  IFA Mateix-key  Internal  Facters 

จุดแข็ง  (strenght) 
น้ าหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้ าหนัก
คะแนน 

Weighted 
Score (1x2) 

S1  มีระบบสาธารณูปโภคที่เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 0.05 3 0.15 
S2โครงสร้างและระบบงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 0.10 4 0.40 
S3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  มีความรู้ความสามารถและนโยบายที่ดี 0.025 2 0.05 
S4 ชาวต าบลดงเย็นมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนเผ่าย้อที่มีวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และ ภูมิปัญญาท้องถ่ินทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

0.10 4 0.40 

S5  บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานเป็นอย่างดี  มีการท างานกัน
เป็นทมี 

0.025 2 0.05 

S6  เป็นเทศบาลชนาดกลางทีมี่ความพร้อมด้านการบรกิารและมีขีด
ความสามารถในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

0.10 4 0.40 

S7  ประชาชน  ชุมชน  ให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตามการ
ด าเนินงานของเทศบาล 

0.05 3 0.15 

S8  มีลักษณะทางกายภาพที่มีพื้นที่ท าการเกษตรที่กว้างใหญ่และเป็นแหล่ง
ปลูกพืชเศรษฐกิจทสี าคัญของจังหวัด  เช่น  อ้อย  ยางพารา  มันส าปะหลัง 

0.10 4 0.40 

S9  สภาพแวดล้อมสะอาดไม่มีปญัหาขยะและมลภาวะ   0.05 3 0.15 
จุดอ่อน(Weaknesses)     

W1  ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ ่ 0.05 3 0.15 
W2  เป็นหน่วยงานที่มีขนาดกลางมบีุคลากรค่อนข้างมากท าให้ค่าใช้จ่าย
ประจ าสงู 

0.05 3 0.15 

W3  การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ  0.075 2 0.15 
W4 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทีมี่การใช้สารเคมี
การเกษตรในปริมาณมาก 

0.075 3 0.225 

W5  มีการระบาดของยาเสพติดในหมู่วัยแรงงานและเยาวชนที่ค่อนข้าง
รุนแรง  

0.10 4 0.40 

W6  ระบบการแก้ไขปญัหาการร้องเรียนยงัไม่มปีระสิทธิภาพ 0.025 2 0.05 
W7  ไม่มีระบบการประเมินผลการท างานที่มีประสิทธิภาพ 0.025 2 0.05 
W8  ปัญหาการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดแวดล้อมเพื่อท า
การเกษตรเชิงพาณิชย์ 
 

0.025 2 0.05 

W9 ขาดระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบคบ
วงจร 

0.025 2 0.05 

รวม 1.000  3.425 
 

2.15 

1.275 
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จากตาราง  IFA  Matrix-Key  Internal  Factor  ข้างต้น  Weight  Score  ของเทศบาลต าบลดงเย็น  
เท่ากับ  3.15  เม่ือพิจารณาดูจุดแข็งพบว่ามีค่อนข้างมาก  ถือเป็นข้อได้เปรียบของเทศบาลต าบลดงเย็นที่จะพัฒนา
เทศบาลต าบลดงเย็นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  เช่นผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ความรู้ความสามารถ  มีโครงสร้างการบริหารที่
ชัดเจน  มีวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นเอกลักษณ์   และมีสาธารณูปโภคที่เช่ือมโยงกันเป็นระบบ  รวมถึงมีการจัดการศึกษา
ท้องถ่ินเอง  เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตาม  เทศบาลต าบลดงเย็นก็มีจุดอ่อนบางประการทีไม่ควรมองข้ามและต้องเร่งแก้ไข
ปรับปรุง  คือ  งบประมาณมีจ ากัด  การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ  มีการระบาดของยาเสพติดรุนแรง  ไม่มีระบบ
ติดตามประเมินผลที่มีคุณภาพ  มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนักและการจัดการด้านความโปร่งใส 
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การให้น้ าหนักและคะแนนการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
exterfacters  Analysis:  IFA Mateix-key  Internal  Facters 

โอกาส  (opportunities) 
น้ าหนัก 
Weight 

(1) 

คะแนน 
Rate 
(2) 

น้ าหนัก
คะแนน 

Weighted 
Score (1x2) 

O1  อยู่ไม่ไกลสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2   0.10 4 0.40 
O2  อยู่ติดกับเขตเศรษฐกิจพเิศษมุกดาหารสามารถสร้างและกระจายความ
เจริญมาสู่ต าบลดงเย็น ในการดึงดูด นักลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่เพื่ออยู่
อาศัยท าให้ที่ดินมีราคาสูงข้ึน   

0.15 4 0.60 

O3  มีการแก้ไขระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบรหิารงานของท้องถ่ิน 0.075 2 0.15 
O4  การที่ประเทศไทยเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็น
ผลให้องค์กรใน ระดับพื้นที่ต้องมีการเตรียมพร้อม และปรับตัวเพื่อรองรบั 

0.15 4 0.60 

O5  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ท าให้มี
เทคโนโลยีทางเลอืก ส าหรบัใช้ในการบริหารและบรกิารประชาชนที่
หลากหลายและมปีระสทิธิภาพ  

0.075 2 0.15 

O6  นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้างของทอ้งถ่ิน 0.05 3 0.15 
อุปสรรค(treats)     

T1 ราคาสินค้าการเกษตรไม่ได้รบการประกันราคา ต้นทุนการผลิตสงูเพราะ
ต้องพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก 

0.10 4 0.40 

T2  การเมืองการปกครองของไทยขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการด าเนิน
นโยบายที่ขาดความ ต่อเนื่อง  

0.05 2 0.10 

T3 การขยายตัวของเมืองและการเจรญิเติบโตทางวัตถุสง่ผลให้ประชาชนมี
ระดับความต้องการในการรบับริการสาธารณะสูงท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

0.05 2 0.10 

T4  การเข้าสูก่ารเป็นประชาคมอาเซียนส่งผลให้เป็นเป้าหมายของผู้อพยพ
ย้าย ถ่ินจากต่างจังหวัดและจากประเทศเพือ่นบ้าน สง่ผลใหป้ระชากรแฝง
เพิ่มข้ึน เสีย่งต่อการ เกิดโรคระบาด โรคติดต่อ  ยาเสพติด และอาชญากรรม 

0.05 4 0.20 

T5  การพัฒนาเทคโนโลยีสือ่สารสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ
ปัญหาภัยด้าน Social Network ที่เป็นภัยรปูแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และยากต่อการก ากับควบคุม ส่งผล ให้เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมตอ่การ
เกิดปญัหาสังคม ประจ าวันมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเด็กติดเกมส ์การเสือ่มถอย
ทางวัฒนธรรม การ เสพสื่อลามกอนาจาร การมีพฤติกรรมกา้วร้าว การติด
การพนัน ฯลฯ  

0.10 4 0.40 

T6  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม ภูมิอากาศ (Climate Change) 
หรือ สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติในรปูแบบใหม่มากขึ้น   

0.05 3 0.15 

รวม 1.000  3.400 
 

2.05 

1.35 
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 จากตาราง  XFA  Matrix-Key external  Factor  ข้างต้น  Weight  Score  ของเทศบาลต าบลดงเย็น 
เท่ากับ  3.63  เม่ือพิจารณาด้านโอกาสและอุปสรรค  พบว่ามีค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยอุปสรรคมีน้ าหนักมากกว่าโอกาส
เล็กน้อย  ซึ่งจะต้องก าหนดแนวทางการบริหารงานให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและพัฒนาท้องถ่ินต่อไปได้ซึ่ง
เทศบาลต าบลดงเย็นมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสารท่ีมีความรวดเร็ว  การอยู่ติดกับ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง  และมีการแก้ไขระเบียบ  กฎหมายที่ส่งเสริมให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของการระบาดของยาเสพติด   และปัญหาสังคมอ่ืน ๆ 
ที่มาจาก social  network  การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศท าให้เกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ที่รุนแรงมากขึ้น 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลต าบลดงเย็น ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัย  ภายนอกที่
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น พบว่า เทศบาลต าบลดงเย็น มีข้อได้เปรียบในเชิง ความเข้มแข็งภายใน
องค์กร กล่าวคือ ผู้บริหาร บุคลากร โครงสร้างการท างาน ตลอดจนแผนการด าเนินงาน เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เทศบาล
ต าบลดงเย็น สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันเทศบาลต าบลดงเย็นก็ได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ภายนอก ทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่ ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายการท างานให้มีความหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการน า
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนในการขับเคลื่อนงานของเทศบาลภายใต้ต้นทุนที่เทศบาลมีอยู่ แต่การ
ด าเนินการพัฒนา ของเทศบาลต าบลดงเย็น ก็ยังมีปัญหา อุปสรรค ซึ่งยังคงต้องด าเนินการแก้ไข อาทิ งบประมาณ 
บุคลากรที่ต้อง พัฒนาความรู้ ทักษะในกระบวนการท างานให้สามารถด าเนินงานได้เท่าทันกับผู้บริหาร หรือปัจจัย
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก กฎระเบียบที่ไม่เอ้ือในการพัฒนาพื้นที่ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร  
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แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลต าบลดงเย็น 
 

 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ 
จากวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เศรษฐกิจของไทยยังชะลอตัวอย่าง ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า GDP 

จะเติบโตเพิ่มข้ึนแต่ก็สวนทางกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลง เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจ  โลกที่ปรับเปลี่ยนและมีการ
แข่งขันกันมากข้ึน อีกทั้งประเทศไทยโดนตัดสิทธิพิ เศษทางด้านภาษี ซึ่งส่งผล  กระทบต่อการส่งสินค้าออกไป
ต่างประเทศเพราะมีต้นทุนที่สูงข้ึน การเข้ามาลงทุนในประเทศก็ลดลง หากมอง ระบบเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องพึ่งพายางพาราเป็นหลัก การที่ราคายางพาราลดลงอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อประชากรในพื้นที่ ท าให้มีรายได้น้อยลงไม่พอกับรายจ่าย ประชาชนจึงใช้ จ่ายเงินน้อยลง ท าให้การหมุนเวียนของเงิน
ในระบบฝืด กระทบต่อธุรกิจอ่ืนๆเป็นวงกว้าง เทศบาลต าบลดงเย็นใน ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้พยายามอัด
ฉีดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐลงภายในพื้นที่ โดยการจัดท า โครงการ/กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีข้ึน 
ส่งเสริมการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นนวัตกรรมและมีความแตกต่างเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดข้ึนกับสินค้า 

  
2. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม  
ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากข้ึน การติดต่อสื่อสาร ต่างๆระหว่างบุคคลจึงใช้

สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอและพูดคุยกัน สภาพสังคมจึงเปลี่ยนแปลงเป็นสังคม ปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น 
ขาดการปฏิสัมพันธ์และการท ากิจกรรมร่วมกัน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง เช่ือมโยงกับเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน ทัศนคติและ ค่านิยมที่แตกต่างกันไป ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
มุ่งเฉพาะเรื่องส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม กระบวนการ เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนรู้ 

และค้นคว้าได้ด้วยตนเองนอกจากการอยู่ในห้องเรียน อีกทั้ งการพัฒนาบริการ ทางสาธารณสุขที่ทันสมัย 
สะดวก และครอบคลุมท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีอายุยืนจึงท าให้ประชากรวัย  สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนและมี
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สัดส่วนที่สูงเม่ือเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดภายในประเทศ  ส่วนประชากรกลุ่มวัย  เรียนได้รับการศึกษาตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดและมีการย้ายไปเรียนต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับประชากร กลุ่มท างานที่มีการย้ายไปท างาน
ต่างพื้นที่เพิ่มข้ึน 

3. การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่สูงข้ึนและลดต่ าอย่าง รวดเร็ว ฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล 

ภัยแล้งที่ยาวนาน ส่งผลซ้ าเติมให้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน มลภาวะจากการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศยังเพิ่มข้ึน เป็นสาเหตุท าให้เกิด ปัญหาโลกร้อน ผลกระทบจากภัยธรรมชาติอัน
เกิดจากความแปรปรวนของภูมิอากาศ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง หมอกควันและอากาศเย็นผิดปกติ ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางการเกษตร และส่งผลกระทบต่อภาค เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตามมา อีกทั้งเมืองเกิด
การขยายตัว ผลที่ตามมาคือปริมาณขยะที่ เพิ่มข้ึนจากการบริโภค แต่ได้รับการจัดการตั้งแต่ระดับครัวเรือนจึงมีอัตราที่
ลดลง ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม หลายๆ เมืองได้ให้ความส าคัญและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลดง
เย็น  ได้ด าเนินการอย่าง ต่อเนื่อง โดยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการบริหารงานในองค์กรได้น า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้กระดาษและพลังงาน อ่ืนๆ 

    4.การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการปกครอง  
จากปัญหาทางด้านการเมืองของประเทศในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว  ในการเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตยมากข้ึนอย่างชัดเจน เช่น การชุมนุม แสดงออกทางการเมือง/การเรียกร้อง 
เวทีเสวนาต่างๆ และเรื่องที่น่าจับตามองที่สุดคือ การร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อประชาชนทุกคนใน
ประเทศ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครอง ประเทศ ส าหรับเรื่องการปกครองท้องถ่ินก็ได้ระบุไว้
ในรัฐธรรมนูญ มีประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของรูปแบบการ ปกครองท้องถ่ินจะยังคงในรูปแบบเดิมคือ อบจ. เทศบาล 
อบต. และรูปแบบพิเศษ หรือจะมีการปรบัปรุง/ เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบอ่ืน อีกทั้งกฎหมายที่ใช้ในการบริหารงาน เช่น 
การบริหารงานบุคคลที่มีการจ ากัด งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือการถ่ายโอนภารกิจซึ่งจะถ่ายโอนเฉพาะภารกิจ แต่ขาด
งบประมาณและบุคลากรมา สนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นประเด็นที่ยังคงต้องติดตามและพิจารณาต่อไป  

 
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น 
    ภายใต้วิสัยทัศน์  (Vision)  พันธะกิจ  (Mission)  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals)  
ดังกล่าวเพื่อให้การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลดงเย็น(พ.ศ.2561– 2552) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเป็น 5  ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  ซึ่งเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์ด้านที่  1  เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่   
และยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน(สังคม)  มีเป้าประสงค์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนให้น่าอยู่มีความม่ันคงและเป็นธรรม  โดยการพัฒนาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการให้เพียงพอและมาตรฐาน  และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม  เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหารที ่4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน(สังคม)  มีเป้าประสงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนสร้างชุมชนให้น่าอยู่มีความม่ันคงและเป็นธรรม  โดยการพัฒนาสถานศึกษาการให้บริการท าง
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การศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ทั้งทางด้วนวัสดุ  อุปกรณ์  
เทคโนโลยี  บุคลากร  ส่งเสริมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  การกีฬา  นันทนาการ  และการออกก าลัง
กายทุกประเภท 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม  เช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถ่ินเมือง
น่าอยู่  และยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์ที่   4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนองค์กรภาคประชาชน  จัดระเบียบชุมชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ  รวมถึงการการพัฒนาศักยภาพเด็ก  
เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  สตรีและผู้ด้อยโอกาส  และจัดให้มีการสงเคราะห์ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาตร์ที่  1  เสริมสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์  ที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าประสงค์  เพื่อส่งเสริม
สุขภาพให้แก่ประชาชนและพัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
  5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์ที่  6  เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร  ยุทธศาสตร์  ที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
อย่างยั่งยืน  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทศบาล  การ
เสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถและพร้อมบริการอย่างเต็มใจและทุ่มเท   รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์  เครื่องมือเครื่องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อ
การให้บริการประชาชน 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 
 
1 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

 
บริการชุมชนและสังคม 

เคหะและชุมชน 
 

 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 

 
ทุกส่วน
ราชการ แผนงานการพาณิชย์ 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 
 

2. 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาประเพณีและ
วัฒนธรรม 

 
 

บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา  
 

กองการศึกษา 
กองการศึกษา 

ส านักปลัด 

 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 

3. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
สังคม 

 
บรหิารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป  
 
 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุข 

 
 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 

 
 

บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ทุกส่วน
ราชการ 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การ
บรหิารจัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

บรหิารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ฯ 
แผนงานอุสาหกรรมฯลฯ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานงบกลาง 
 
 
 

 
 
 
ส านักปลัด 
กองวิชาการ 
กองคลงั 
กองสาธาฯลฯ 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

 
 
 
 

ทุกส่วน 

ราชการ 

 
 
 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ฯ 
แผนงานอุสาหกรรมฯลฯ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานงบกลาง 
 
 
 

 
 
 
ส านักปลัด 
กองวิชาการ 
กองคลงั 
กองสาธาฯลฯ 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

ทุกส่วน 

ราชการ 
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 

ท่ีสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การ
บรหิารจัดการตาม
หลัก 
ธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 

เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ฯ 
แผนงานอุสาหกรรมฯลฯ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานงบกลาง 

 
 
 
ส านักปลัด 
กองวิชาการ 
กองคลงั 
กองสาธาฯลฯ 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

 
 
 
 

ทุกส่วน 

ราชการ 

 
 
 

การด าเนินการอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ฯ 
แผนงานอุสาหกรรมฯลฯ 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานการพาณิชย์ 
แผนงานงบกลาง 
 
 
 
 
 

 
 
 
ส านักปลัด 
กองวิชาการ 
กองคลงั 
กองสาธาฯลฯ 
กองการศึกษา 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

ทุกส่วน 

ราชการ 
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แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 2 370,000 - - - - 2 370,000 

1.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - -  193 67,834,000 3 185,000 3 185,000 199 68,204,000 

1.10 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 195 68,204,000 

 

3 185,000 3 185,000 201 68,574,000 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - - - - - - - - - 

2.3 แผนงานการศึกษา - - - - 58 17,677,289 50 17,274,289 49 15,080,289 157 50,031,867 

2.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯลฯ - - - - 11 870,000 13 4,370,000 12 1,870,000 36 7,110,000 

รวม - - - - 69 18,547,289 63 21,644,289 61 16,950,289 193 57,141,867 
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  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 7 3,289,721 7 3,289,721 7 3,289,721 21 9,869,163 

3.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งาน
สถิติและวิชาการ 

- - - - 5 60,000 5 60,000 5 60,000 15 180,000 

3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป(งาน
บริหารงานคลัง) 

    1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000 

3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน - - - - 11 787,000 11 787,000 11 787,000 33 2,361,000 

3.5 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - 11 13,071,200 11 13,071,200 11 13,071,200 33 39,213,600 

3.7 แผนงานการเกษตร - - - - 11 270,000 11 270,000 11 270,000 33 810,000 

รวม - - - - 46 17,777,921 46 17,777,921 46 17,777,921 138 53,333,763 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - 22 1,782,100 22 1,782,100 22 1,782,100 66 5,346,300 

รวม - - - - 22 1,782,100 22 1,782,100 22 1,782,100 66 5,346,300 

แบบ ผ.01 
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  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565   
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ยุทธศาสตร์ 
 

 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี  2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป - - - - 9 1,660,000 9 1,660,000 9 1,660,000 27 4,980,000 

5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
(งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

- - - - 7 150,000 7 150,000 7 150,000 21 450,000 

5.3 แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

5.4 แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - - - - - - - - - 

5.6 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - - - - - - - - - 

5.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯลฯ - - - - - - - - - - - - 

5.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

5.9 แผนงานการเกษตร - - - - - - - - - - - - 

5.10 แผนงานการพาณิชย์ - - - - - - - - - - - - 

5.11 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - 16 1,810,000 16 1,810,000 16 1,810,000 48 5,430,000 

รวมทั้งส้ิน - - - - 348 108,121,310 150 43,199,310 148 38,505,310 646 189,825,930 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านสามขัว-

พื้นท่ีการเกษตรนาค า
(ห้วยยาง) หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 800 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  45,000   ระยะทาง 
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

2. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านสามขัว
(สะพานเหล่าขุมเงิน)-
หนองหลวง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,600 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  
97,000 

  ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

3. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายหลังศพด.
บ้านหนองแคน หมู่ท่ี 
2 
 
 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 650 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  40,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 182,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านโคก
ตะแบง-พื้นท่ี
การเกษตรห้วยช่างมัน
หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 2,500 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  140,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

5. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านโพน
สวาง-อ่างเก็บน้ าห้วย
ตอกผึ้ง(สวนวัว) หมู่ท่ี 
14 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 3,000 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  190,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

6. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านโคก
ตะแบง(พท.
การเกษตรห้วยช้าง
มัน-สวนยางใหญ่ 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 2,700 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  160,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 490,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาจาน-

นาแพง หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 600 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรตลอดสายหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  61,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

8. โครงกรซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาทอง-
โนนนาแพง  หลัง
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
หมู่ท่ี 12 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 2,700 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  160,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

9. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านดงเย็น-

นาหนองกระแด้ง หมู่
ท่ี 1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,900 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  120,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 341,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาทอง-
ดานขี้นาค หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,300 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  110,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

11. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านสามขัว-

นาหนองไผ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 2,350 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  135,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านหนอง
แคน-พท.การเกษตร
ห้วยค าแฮด หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 2,300 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  130,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 375,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

13. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาทอง-
พท.การเกษตรดงตา
ทิศขาว หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 3,000 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  185,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาทอง-
พท.การเกษตรหนอง
เม็ก หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,200 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 

  70,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

15. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาทอง 
พท.การเกษตรค าขี้
แก้ว หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 3,000 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  190,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 445,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

16. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านนาทอง-
ห้วยบ้าน,นาโคก หมู่ท่ี 
12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 4,200 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  220,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

17. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโพนสวาง-ลาด
แต้,นาดง หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 2,000 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 

  160,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านโนน
สวรรค์-ทางออกหนอง
แต้ หมู่ท่ี 11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,000 เมตร ลงลูกรัง
ซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 
 

  80,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 460,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

19. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายบ้านป่งโพน-

หนองผือ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

ซ่อมแซมผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,950 เมตร ลง
ลูกรังซ่อมผิวจราจรเป็นช่วงๆ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 

  140,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
ห้วยลิงโตน ถนนสาย
หนองกระปาง บ้าน
โพนสวาง หมู่ท่ี 6 

เพื่อเปิดทางระบาย
น้ าท่ีมีปริมาณสูง
ในช่วงฤดูฝนไมให้น้ า
ท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
ห้วยตอกผึ้ง ถนน สาย
ท่าพระ บ้านโพนสวาง 
หมู่ท่ี 14 
 
 

เพื่อเปิดทางระบาย
น้ าท่ีมีปริมาณสูง
ในช่วงฤดูฝนไมให้น้ า
ท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 840,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
ห้วยทราย ถนนสาย
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ท่ี  
11 –บ.โค้งส าราญ 
 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนไม
ให้น้ าท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 
ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
คลองส่งน้ าฝายแก้ง
จันทร์แดง ถนนสาย
เหล่าตาสี หมู่ท่ี 10 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนไม
ให้น้ าท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 
ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

24.  โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
ห้วยทราย ถนนสาย
บ้านค าบง หมู่ท่ี 9 
ห้วยทราย(นาผู้ใหญ่
วันทา) 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนไม
ให้น้ าท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 
ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,050,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



80 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

25. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.ข้ามห้วย
ทราย ถนนสายห้วย
ทราย-นาผู้ใหญ่ยูร หมู่
ท่ี 9 
 

เพื่อเปิดทางระบายน้ า
ท่ีมีปริมาณสูงในช่วง
ฤดูฝนไมให้น้ าท่วมขัง
พื้นท่ีท าการเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 
1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ยาว 6 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. 
ห้ามห้วยหอนแคน 
สายค าขี้แก้ว-ภูธาตุ 
บ้านป่งโพน หมู่ท่ี 3 
 

เพื่อเปิดทางระบายน้ า
ท่ีมีปริมาณสูงในช่วง
ฤดูฝนไมให้น้ าท่วมขัง
พื้นท่ีท าการเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 
1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ยาว 5 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง 

  175,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. ข้าม
ห้วยช้างมันสาย(นา
เสี่ยไท)บ้านโคก
ตะแบง หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อเปิดทางระบายน้ า
ท่ีมีปริมาณสูงในช่วง
ฤดูฝนไมให้น้ าท่วมขัง
พื้นท่ีท าการเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 
1.80 เมตร สูง 1.80 เมตร 
ยาว 5 เมตร ชนิด 1 ช่องทาง 

  175,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 700,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



81 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

28. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. ข้าม
ห้วยช้างมันสาย 
(นาฮองแคน)บ้านโคก
ตะแบง หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนไม
ให้น้ าท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 5 เมตร ชนิด 1 
ช่องทาง 

  175,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
ห้วยยาง ถนนสายบ้าน
นาทอง-อ่างแข้ หมูท่ี
12 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนไม
ให้น้ าท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 
ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ข้าม
ห้วยยาง ถนนสายบ้าน
นาทอง-นาไกล หมูท่ี
12 
 

เพื่อเปิดทางระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณสูงในช่วงฤดูฝนไม
ให้น้ าท่วมขังพื้นท่ีท า
การเกษตร 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 
เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 
ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 875,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

31. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ข้ามร่องน้ า
นาหนองว้า-ถนนสายบ้าน
ดงเย็น-นาหนองหว้า ม.1 

เพื่อเปิดทางระบายน้ า
ท่ีมีปริมาณสูงในช่วง
ฤดูฝนไม่ให้น้ าท่วมขัง 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 เมตร 
สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร ชนิด 2 
ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

ช่วยระบาย
น้ าไม่ให้ท่วม
ขังพื้นท่ี
การเกษตร 

กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น มข 2527  ก้ันล าห้วย
ทราย(ตอนกลาง)บ้านนา
จาน หมู่ท่ี 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 กว้าง 8 
เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 
3.00 เมตร และขุดลอกล าห้วยหน้า
ฝายและท้ายฝาย กว้าง 7 เมตร ยาว 
300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  หรือ
พื้นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า  2,100 ตร.ม  

  565,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

33. โครงการขุดลอกล าห้วย
ใหญ่(ช่วงบ้านภูทอง) 
พร้อมก่อสร้างอาคารรับ
น้ า(ก าแพงปากเป็ด คสล.
และอาคารระบายน้ า) 
บ้านภูทอง หมู่ท่ี 13 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วยใหญ่กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 9,000 
ตร.ม ปริมาณดินขุดลอก 25,000 ลบ.
ม.พร้อมก่อสร้างอาคารรับน้ า(ก าแพง
ปากเป็ด คสล.และอาคารระบายน้ า) 
กว้าง 8.00 เมตร  ยาว(รวมท่อลอด
เหลี่ยม) 31 เมตร   

  3,084,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บ
น้ าไว้ท า
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 3,999,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



83 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

34 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยปลาขาว
(ตอนบน) บ้านสามขัว 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527  
กว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 

  693,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยปลาขาว
(ตอนล่าง) บ้านสามขัว 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 

  693,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

36. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยป่งแคนเหล่า
ขุมเงิน บ้านมสามขัว 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 14 เมตร สันฝายสูง 2.00 
เมตร ผนังข้าง 3.50 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
 
 

  730,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 2,116,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

37 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยไค้  บ้านสาม
ขัว 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 18 เมตร สันฝายสูง 2.00 
เมตร ผนังข้าง 3.50 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
 

  896,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยถ้ าเต่า บ้าน
โนนสวรรค์   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 

  498,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยทรายใน
(ตอนบน) บ้านหนอง
แคน 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
 
 

  498,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,892,000 - - - -  

แบบ ผ.02 



85 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

40. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าคลองแก้งจันทร์แดง
(ทิศตะวันตก) บ้าน
ดอนสวรรค์ 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
 

  498,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

41. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยตาหล่ม(ช่วง
หนองทิศล้ า) บ้านนา
ทอง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
 

  498,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

42. โครงการขุดลอกล า
ห้วยค านาแพง บ้านนา
ทอง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ขุดลอกล้ าห้วยกว้าง 25 เมตร ยาว 
1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร 
หรือพื้นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า3,750 
ตร.ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,496,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



86 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

43. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ล าห้วยโคกกะบา บ้าน
นาทอง  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 
เมตร ผนังข้าง 3.00 เมตร จ านวน 
1 แห่ง 
 

  498,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

44. โครงการขุดลอก
พัฒนาแหล่งน้ าหนอง
ไชยยงค์ บ้านดอน
สวรรค์ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าหนองไชย
ยงค์ กว้าง 80.00 เมตร  ยาว  
80.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50  
เมตร หรือพื้นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
6,400 ตร.ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

45. โครงการขุดลอก
พัฒนาแหล่งน้ าหนอง
แสง บ้านสามขัว 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ าหนองแสง 
กว้าง 60.00เมตร ยาว 95.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือ
พื้นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 5,700  
ตร.ม. 
 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,498,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

46. โครงการขุดลอกล าห้วย
ตาหล่ม บ้านนาทอง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

ขุดลอกล าห้วยตาหล่ม บ้านนา
ทอง  กว้าง 7.00 เมตร ยาว 
550.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร 
หรือพื้นท่ีขุดลอกไม่น้อยกว่า 
3,850  ตร.ม. 
 

  375,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

47. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล.ถนนลูกรัง
สายบ้านดงเย็น-นา
หนองว้า ม.1 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาดกว้าง 1.80 สูง 1.80  ยาว 6 
เมตร   ชนิด  2  ช่องทาง  จ านวน  
1  แห่ง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

48. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง
สายบ้านหนองแคน-

หนองหูลิง 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.
ขนาดกว้าง 1.80 สูง 1.80  ยาว 6 
เมตร   ชนิด  2  ช่องทาง  จ านวน  
1  แห่ง 
 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,075,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



88 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

49. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านป่งโพน
(หน้าโรงเรียน) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง  6  เมตร  ยาว  100  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ  0.50  เมตร 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50. โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้านสามขัว 
ม.4 (นาหนองยาง) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.
Ø0.40x1.00 เมตร จ านวน 110 
ม. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 
0.80x0.80 ลึก 0.80 ม. จ านวน 5 
บ่อ และบ่อพักน้ า คสล.
1.00x1.00 ม. ลึก 1.70 ม. 
จ านวน  1 บ่อ 

  216,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

51. โครงการวางท่อระบาย
น้ าภายในหมู่บ้านสามขัว 
ม.4 (หน้าวัดศรีสะอาด) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.
Ø0.40x1.00 เมตร จ านวน 140 
ม. พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 
0.80x0.80 ลึก 0.80 ม. จ านวน 5 
บ่อ  

  202,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 768,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

52. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ฝายห้วย
ช้างมัน พร้อมก าแพงรับ
น้ า 
 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 x1.80 ม. ยาว 
15 ม.(ชนิด 1 ช่องทาง) พร้อม
ก าแพงรับน้ า 
 
 

  420,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

53. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. อ่างเก็บน้ า
ชลประทานห้วยตอกผึ้ง 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 x1.80 ม. ยาว 6 
ม.(ชนิด 2 ช่องทาง) จ านวน  1  
แห่ง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

54. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโคกขาม
เลียน 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 ม.  

  348,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,118,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

55. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนาจาน 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ  
0.50 ม. 
 

  348,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม สายบ้านค าบง-
ห้วยทราย(นานายวันทา) 
ม.9 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 สูง 1.80 ม. ยาว 
6 ม.ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน 1 
แห่ง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

57. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง
สายบ้านดอนสวรรค์-
เหล่าตาสี 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 สูง 1.80 ม. ยาว 
6 ม.ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน 1 
แห่ง 
 
 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,048,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



91 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

58. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ถนนลูกรัง
สายบ้านโนนสวรรค์-โค้ง
ส าราญ 
 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 สูง 1.80 ม. ยาว 
6 ม.ชนิด 2 ช่องทาง จ านวน 1 
แห่ง 
 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

59. โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าหนองตาทิศ
โคตร บ้านนาทอง ม.12 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.Ø 
0.40x1.00 ม. จ านวน 230 ม. 
พร้อมบ่อพักน้ า คสล. 0.80 x 
0.80 ม. ลึก 0.80 ม. จ านวน 8 
บ่อ 
 
 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

60. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านภูทอง-
หลังศาลาประชาคม 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 
70 ม. ถมดินยกระดับคันทางสูง 
0.60 ม. ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.20 ม. 
 

  43,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 743,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

61. โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านภูทอง 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

เสริมผิวจราจรถนนคอนกรีต กว้าง 
4 ม. ยาว 313 ม. หนา 0.05 ม. 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. 

  300,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

62. โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. ถนน คสล. 
สายบ้านสวาง-บ้านโคก
ขามเลียน 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ขนาดกว้าง 1.80 สูง 1.80 ม. ยาว 
6 ม.ชนิด 1 ช่องทาง จ านวน 1 
แห่ง พร้อมก่อสร้างถนน คสล. 
หลังท่อลอดเหลี่ยม เน้ือท่ี 60 ตร.
ม. หนา 0.15 ม. 
 

  230,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

63. โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสายโพนสวางลาด
แต้ 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 5 ม. 
ยาว 700 ม. ถมดินซ่อมแซมคัน
ทาง 320 ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจร
หนาเฉลี่ย 0.15 ,. 

  125,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 655,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

64. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดงเย็น 
หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหนอง
แคน หมู่ท่ี 2 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านป่งโพน  
หมู่ท่ี  3 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,500,000 - - - -  

แบบ ผ.02 



94 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

67. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดงเย็น  
หมู่ท่ี 4 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลุกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโคก
ตะแบง  หมู่ 5 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลุกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโพนสวาง  
หมูท่ี 6 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลุกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,500,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



95 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโคกขาม
เลียน  หมู่ท่ี  7 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลุกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนาจาน  
หมู่ท่ี  8 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลุกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านค าบง  
หมู่ท่ี  9 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 
 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,500,000 - - - -  

แบบ ผ.02 



96 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

73. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอน
สวรรค์  หมู่ท่ี  10 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 
 
 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

74. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโนน
สวรรค์  หมู่ท่ี  11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 
 
 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

75. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านนาทอง  
หมู่ท่ี  12 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 
 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,500,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

76. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านภูทอง  หมู่ท่ี  13 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

77. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านโพนสวาง  หมู่ท่ี  14 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 ม. 

  500,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

78. โครงการขุดลอกกุดคอก่าน เพื่อกักเก็บน้ า
ใช้ท า
การเกษตร 

เน้ือท่ีขุดลอก  2,520 ตร.ม. ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาณ 
7,614 ลบ.ม. 

  300,000   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,300,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

79 โครงการขุดลอกกุดหอย 
หมู่ท่ี 1 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้
ท าการเกษตร 

เน้ือท่ีขุดลอก 3,200  ตร.ม. ลึก
เฉลี่ย 3.50 เมตร 
 
 
 

  350,000   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อกักเก็บน้ าใช้
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

80 ซ่อมแซมถนนคสล.ซอย
บ้านนายชัย(เสนอโดย
บ้านค าบง) 
 
 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

-ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง  
4 เมตร หนาเฉลี่ย 15 ซม.ยาว 50 
เมตร  ตามแบบของ ทต.ดงเย็น 

  200,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้างวัด หมู่ท่ี 
3 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร 
 
 
 

  1,060,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,410,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

82. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายหนอง
เซียงนัน,ห้วยไคร้ หมู่
ท่ี 4 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังสายเซียงนัน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 450 เมตร สาย
ห้วยไคร้ กว้าง 4 เมตร ยาว 600 
เมตร  

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

83. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนานายค า
พร้อม 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร  ยาว  350  เมตร  ลูกรัง
ผิวจราจร หนา 0.15 เมตร 

  120,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

84. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม  หนอง
กระปาง หมู่ 6 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 
 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล.กว้าง 1.80 
เมตร ยาว 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร  ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง 
(เมตร) 

เพื่อเปิดทาง
ระบายน้ าท่ีมี
ปริมาณน้ ามาก
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 820,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

85. ซ่อมแซมถนนคสล.
พร้อมวางท่อระบาย
น้ าจุดท่ี  3  ซอยบ้าน
นายสี    ดีดวงพันธ์ 
(เสนอโดยบ้านนาทอง) 
 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

-ซ่อมแซมถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4 เมตร ยาว  150  เมตร หนา
เฉลี่ย 15 ซม.ตามแบบของทต.ดง
เย็นฯ 

  350,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

86. โครงการเสริมผิว
จราจรถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านดงเย็น ม.1 

-เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

-ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
140 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร 

  200,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

87. โครงการธนาคารน้ าใต้
ดินแบบปิด(ก่อสร้าง
คลองระบายน้ าไร้ท่อ)
ข้าง ศพด.บ้านโคก
ตะแบง หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการเกษตร
อย่างพียงพอ 

ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด(ก่อสร้าง
คลองระบายน้ าไร้ท่อ)ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อม
บ่อธนาคารน้ าใต้ดิน 6 บ่อ ความ
ยาวรวม 100 เมตร 

  120,000-   พื้นท่ี ตร.ม. เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
ใช้ในการเกษตร
อย่างพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 670,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

88. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ้านดงเย็น 
หมู่ท่ี 1- หลัง รร.บ้าน
ดงเย็น หมู่ท่ี 1 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนน  คสล.ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 540 
ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังข้างละ 
0.50 เมตร  

  300,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

89. โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ า ภายใน
หมู่บ้านหนองแคน
(เรียบถนน ทช.3009 
มห.) หมู่ท่ี 2 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.Ø 
0.40x1.00 เมตร ยาว 290 เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 0.80x0.80 
เมตร ลึก 0.80 เมตร จ านวน 6 
บ่อ 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

90. โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. รอบเมรุบ้าน
หนองแคน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
ฌาปนกิจท่ี
สะดวกสบาย 
 

ก่อสร้างลาน คสล. เน้ือท่ีไม่น้อย
กว่า 300 ตร.ม หนา 0.07 เมตร 

  90,000   พื้นท่ี  
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีประกอบ
ฌาปนกิจท่ี
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 740,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

91. โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองแคน หมู่ท่ี  
2 
 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ 

ขุดลอกวัชพืช(ดอกบัว) ด้วย
เครื่องจักร 

  500,000-   พื้นท่ี 
ตร.ม 

มีสถานท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ 

กองช่าง 

92. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายหนองไฮ หมู่
ท่ี 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง 
4 เมตรยาว 400 เมตร ลูกรังผิว
จราจรหนา 0.15 เมตร 

  150,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

93. โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ซอยบ้านนาย
บุญ หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 

ซ่อมแซมถนน คสล. เน้ือท่ี 1,360 
ตร.ม หนา 0.05 ตร.ม 
 
 
 
 

  360,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,010,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

94. โครงการปรับปรุง
ตลาดชุมชนบ้านหนอง
แคน หมู่ท่ี 2 
 
 

เพื่อให้มีตลาดท่ี
สะอาด  

เทลาน คสล. ตลาดหมู่บ้าน 1,000 
ตร.ม หนา 0.07 ม. 

  300,000   พื้นท่ี  
ตร.ม. 

เพื่อให้มีตลาดท่ี
สะอาด 

กองช่าง 

95. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ห้วย
ค าแฮด(คุ้มโนน
สะอาด) หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 
เมตร สูง 1.80 ม. ยาว 5 เมตร 
ชนิด 1 ช่องทาง 

  175,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

96. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยข้าง ศพด.
ป่งโพน หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.05 เมตร 
 
 
 
 

  748,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,223,000- - - - -  

แบบ ผ.02 



104 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

97 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมู่บ้านป่ง
โพน หมู่ท่ี 3 (คุ้มรุ่ง
แสงทอง) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 
5 เมตรระยะทาง 50 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
250 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 

  140,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

98. โครงการก่อสร้างลาน
เกษตรชุมชน หมู่ท่ี 3 

เพื่อมีพื้นท่ีในการ
ตากพืชผลทางการ
เกษตรของ
ชาวบ้าน 
 

เทลาน คสล. ตลาดหมู่บ้าน 750 
ตร.ม. หนา 0.10 เมตร 

  350,000   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อมีพื้นท่ีในการ
ตากพืชผลทางการ
เกษตรของ
ชาวบ้าน 
 

กองช่าง 

99. โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านป่งโพน หมู่ท่ี 
3  

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.40x1.00 ม. ยาว 320 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 0.80x0.80 
ม. ลึก 0.80 เมตร จ านวน 8 บ่อ  
 

  400,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 890,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

100. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านสามขัว หมู่ท่ี 
4 
 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คลส.Ø0.40 x 
1.00 ม. ยาว 125 เมตร พร้อมบ่อ
พักน้ าขนาด 0.80x0.80 เมตรลึก 
0.80 เมตร จ านวน 5 บ่อ 

  150,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

101. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนาหม่อง ทิศ
ตะวันออกบ้านสามขัว 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 
ยาว 670 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย
0.15 เมตร 

  304,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

102. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนานายค า
พร้อม หมู่ท่ี 4 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 350 
เมตร ลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 
เมตร 
 
 
 

  120,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 574,000- - - - - - 

แบบ ผ.02 



106 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

103. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายหนองดู่-
หนองขอนยุง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 
เมตร ลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 ม. 

  85,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

104. โครงการซ่อมแซมฝาย
น้ าล้นห้วยไค้ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น มข.2527 ก้ัน
ห้วยไค้ กว้าง 16 เมตร สันฝายสูง 
2 เมตร ผนังข้าง 3.50 เมตร 

  700,000   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร 

กองช่าง 

105. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ท่ี 4  

เพื่อให้มีลานกีฬา
ในการออกก าลัง
กาย 
 
 
 

ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมเครื่อง
ออกก าลังกลางแจ้ง 11 ชุด 

  200,000   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้มีลานกีฬา
ในการออกก าลัง
กาย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 985,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

106. โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ าข้าง ศพด.
บ้านโคกตะแบง หมู่ท่ี 
5 
 
 
 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.0.40x1.00 
เมตร จ านวน 180 ท่อน บ่อพัก 6 
บ่อ 

  225,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

107. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายโคก
ตะแบง วัดป่าเทพ
นิมิต หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

  200,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

108 โครงการปรับปรุงห้วย
ไค้ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร 
 
 

ขุดลอกขยายหนองห้วยไค้ กว้าง 
10 เมตร ยาว 350 เมตร ลึกเฉลี่ย 
3 เมตร 
 
 

  375,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การท าการเกษตร 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 800,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

109. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางเข้าห้วยช้าง
ชน บ้านโคกตะแบง 
หมู่ท่ี 5 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
135.00 เมตร หนา 0.15เมตร 
หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 540.00 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง 
ข้างละ 0.50 เมตร 

  300,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

110. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายค าหมากยาง
ตะวันตก หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร  ยาว 320 
เมตร ลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 
เมตร 

  110,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

111. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายโคกตะแบง
พื้นท่ีการเกษตร(นา
นายวิชิน) หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร ลูกรังผิวจราจรหนา 0.15 
เมตร 

  135,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 545,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

112. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมห้วยช้าง
มัน 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล.กว้าง 1.80 
เมตร ยาว 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร ชนิด 1 ช่องทาง 

  175,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

113. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังข้างห้วยไค้ 
เมรุบ้านโคกตะแบง 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  40,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

114. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.ถนน
สายป่งเปือยข้ามห้วย
ตอกผึ้งบริเวณนานาย
เลิม ม.6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร 
ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 565,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

115. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนานายภู่  ดี
ดวงพันธ์ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 

  693,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

116. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
โพนสวาง-ห้วยเหม้า 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

เกรดเกลี่ยปรับแต่งซ่อมแซมผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 3,700 
เมตร หรือพื้นท่ีซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 18,500 ตร.ม. พร้อมลูกรัง
ซ่อมแซมผิวจราจร 

  150,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

117. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมห้วยขาม
เลียน หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล.กว้าง 1.80 
เมตร ยาว 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,193,000 - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

118. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมนานาย
เลือม หมู่ท่ี 6 
 
 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล. กว้าง 1.80 
เมตร ยาว 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร  ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

119. โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมลาดแต้ 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล.กว้าง 1.80 
เมตร ยาว 1.80 เมตร ยาว 6 
เมตร ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

120. โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามห้วยใหญ่  
หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

 ก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 15 เมตร 

  1,000,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,700,000 - - - -  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

121. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านโคกขาม
เลียน หมู่ท่ี 7-เหล่าหัว
บ้าน(ช่วงท่ี 2) 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 
ยาว 720 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

  326,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

122. โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 0.40 x 
1.00 จ านวน 450 ท่อน บ่อพัก 8 
บ่อ 

  562,500   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

123. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านยายปั่น-ค า
พนา หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  220,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,108,500- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

124. โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชานมีน้ า
ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 
 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   200,000   จ านวน  
1 แห่ง 

เพื่อให้ประชานมี
น้ าในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

125. โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านนาจาน หมู่ท่ี 
8 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้านจ านวน  1 หอ 

  60,000   จ านวน  
1 แห่ง 

เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

126. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายห้วย
ทราย-ห้วยตาหล่ม หมู่
ท่ี 8 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก  ปลอดภัย 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังห้วยทราย-

ตาหล่ม กว้าง 5 เมตร ยาว 630 
เมตร 
 
 
 

  40,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 300,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

127. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนาจาน หมู่ท่ี 8 -ศพด.
บ้านหนองแคน 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร 
 

  220,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

128. โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ าหน้าบ้านยายย่อง 
หมู่ท่ี 8 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.
Ø0.40x1.00 ม. ยาว 160 
เมตร พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 
0.80x0.80 ลึก 0.80 เมตร 
จ านวน 5 บ่อ 

  200,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

129 โครงการติดตั้งกล้อง cctv 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 

เพื่อช่วยในการหา
ตัวผู้กระท าผิด
กฎหมาย 
 
 
 

ติดตั้งกล้อง cctv ภายใน
หมู่บ้าน จ านวน 1 จุด 

  45,000   จ านวนจุด เพื่อช่วยในการหา
ตัวผู้กระท าผิด
กฎหมาย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 465,000- - - -- -- - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

130. โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้น ห้วยทราย นา
นายพล ดีดวงพันธ์ 
หมู่ท่ี 8 
 

เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
น้ าในการท า
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 
2527 ก้ันห้วยไค้ กว้าง 14 
ม. สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้าง 
3.50 เมตร 
 
 

  600,000 -  พื้นท่ี  
ตร.ม. 

เพื่อเป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

131. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังห้วยตา
หล่ม-ค าบง หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 

  150,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

132. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนางวาสนา 
หมู่ท่ี 9 บ้านค าบง 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 115 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 460 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
 

  250,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,000,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

133. โครงการก่อสร้างศูนย์
กีฬาประจ าหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 
 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา  สนาม
กีฬาหมู่บ้าน 1 ชุด 

  100,000-   จ านวน
สถานท่ี

ออกก าลัง
กาย 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

134. โครงการก่อสร้างลาน
เกษตรชุมชน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ตากพืชผลทางกร
เกษตร 

ก่อสร้างลานเกษตร คสล. เน้ือท่ี 
2,000 ตร.ม. หนา 0.07 ม. 

  660,000-   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีส าหรับ
ตากพืชผลทางกร
เกษตร 

กองช่าง 

135. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายลานเกษตร
ชุมชน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน ลูกรัง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร ลูกรังหนา 0.15 
เมตร 
 

  75,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายรามสูร-ข้าม
ทุ่ง บ้านค าบง หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร 
ยาว 370 เมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 
 

  232,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 1,067,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

137. โครงการเจาะบ่อบาดาล
ในพื้นท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 
10 
 
 

เพื่อให้ประชานมีน้ าใช้
ในการท าการเกษตร 

เจาะบ่อบาดาล 6 น้ิว ลึกไม่
น้อยกว่า 42 เมตร 

  120,000   ขนาด/
ความลึก 

เพื่อให้ประชานมี
น้ าใช้ในการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

138. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองแสง-แก้งจันแดง 
บ้านดอนสวรรค์  หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร ไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
 

  220,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

139. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนาค าป่าหลาย 
หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 480 เมตรลูกรัง
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
 
 
 
 

  160,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 500,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

140. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังสายนานายศรีคุณ-

นานายบุญฮัก หมู่ท่ี 10 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตรลูกรัง
หนา 0.15 เมตร 
 
 

  70,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

141. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านนายมาย-นาย
โลน 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง3 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 
0.15 ม.   
 

  173,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

142. โครงการก่อสร้างคลอง
ระบายน้ าในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 10 
 
 
 

เพื่อป้องกันน้ าท่วม
ขัง 

วางท่อระบายน้ า คสล.0.40 
x1.00 จ านวน 6 ท่อน 

  15,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 258,000- - - - -  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

143. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายบ้าน
ดอนสวรรค์-แก้งจันทร์
แดง หมู่ท่ี 10  

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

เกรดเกลี่ยปรับแต่งซ่อมแซมผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตรหรือพื้นท่ีซ่อมแซม
ไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังซ่อมแซมผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ปริมาณลูกรัง 375 ลบ.ม 
 

  110,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

144. โครงการขุดสระกัก
เก็บน้ าเพื่อการเกษตร
นาฮ้องสามขัว หมู่ท่ี 
10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

ขุดลอกสระน้ าเพื่อท าการเกษตร 
จ านวน 7 บ่อ 

  105,000   พื้นท่ี 
ตร.ม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

145. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยสุวรรณโชติ บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ท่ี  11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 135 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 540 
ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร 

  303,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 518,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

146. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยหลังวัด หมู่ท่ี 
11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก 
ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 310 เมตร ลูกรัง
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 
 

  682,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

147. โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นถ้ าเต่าตอนล่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น มข 2527 
ก้ันห้วยไค้ กว้าง 14 เมตร  สัน
ฝายสูง 2 เมตร ผนังข้าง 3.50 
เมตร 

  600,000-   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

148. โครงการแก้ไขระบบ
ประปาเดิม หมู่ท่ี11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
จ านวน 1 บ่อ 

  200,000-   จ านวน  
1 บ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,482,000- - - - -  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

149. โครงการซ่อมแซมฝาย
น้ าล้น มข 2527 ก้ัน
ห้วยทราย หมู่ 11 
บ้านโนนสวรรค์ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อท าการเกษตร 

ซ่อมแซมพื้นฝายน้ าล้น มข 
2527 พร้อมถมดินหน้าฝาย 

  180,000-   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

150. โครงการก่อสร้าง
คลองระบายน้ าบ้าน
นาทอง หมู่ท่ี 12-เหล่า
คาม  

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อระบายน้ า คสล. Ø 
0.40x1.00 ม. ยาว 70 เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ าขนาด 
0.80x0.80 เมตร ลึก 0.80 
เมตร จ านวน 3 บ่อ 

  88,000-   ระยะทาง 
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

151. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางใบ 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร ลูกรัง
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง ข้างละ 0.50 เมตร 
 
 

  66,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 334,000 - - - -  

แบบ ผ.02 



122 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

152. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสายนาโคก  

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านภูทอง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,300 เมตร 

  120,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

กองช่าง 

153. โครงการเสริมผิว
จราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก คุ้มตะวันสี
ทอง บ้านนาทอง ม.
12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร 
 

  166,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

154. โครงการก่อสร้าง
ตลาดชุมชนบ้านนา
ทอง หมู่ท่ี 12 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นท่ีในการจ าหน่าย
สินค้า 
 
 
 
 
 

ก่อสร้างตลาดชุมชนต าบล
ดงเย็น 

  6,000,000-   ตลาด
จ านวน 1 

แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นท่ีในการ
จ าหน่ายสินค้า 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 6,286,000- - - - -  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

155. โครงการก่อสร้าง ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางเข้าวัดบ้านนาทอง 
หมู่ท่ี 12 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 123 เมตร หนา 
0.12 เมตร หรือพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 492 ตารางเมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  
 

  216,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

156. โครงการพัฒนาแหล่ง
เก็บน้ าหนองผือ หมู่ท่ี 
12  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

ขุดลอกห้วยหินลาดเน้ือท่ี 
5000 ตร.ม.ลึกเฉลี่ย 3.00 ม.. 

  550,000-   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

157. 
 
 
 

โครงการก่อสร้างโรง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ หมู่ท่ี 
12 

เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์
ของหมู่บ้านไม่ให้สูญ
หาย 
 

ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 
ขนาด 6 เมตร ยาว 9 เมตร 

  600,000-   ท่ีเก็บวัสดุ
อุปกรณ์
จ านวน 1 

แห่ง 

เพื่อเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ของ
หมู่บ้านไม่ให้สูญ
หาย 

กองช่าง 

158 โครงการขยายเขต
ประปาสายนาทองหมู่
ท่ี 12 -เหล่าคาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

วางท่อ PVC ยาว 4 เมตร ชั้น 
8.5 ปลายบาน Dai 2 น้ิว 
จ านวน 75 ท่อน 

  
 

 

30,000-   จ านวน
ครัวเรือน
ท่ีได้ใช้

น้ าประปา 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาเพื่อ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 1,396,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

159. โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน
ภูทอง หมู่ท่ี 13 
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านภูทอง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 
 
 

  150,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

160. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายห้วยใหญ่ หมู่
ท่ี 13 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวก ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 135 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 
0.50 เมตร 
 

  300,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

กองช่าง 

161. โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาพร้อมเครื่องออก
ก าลังกาย หมู่ท่ี 13 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นท่ีในการออก
ก าลังกาย 

เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 
จ านวน  11 ชุด 

  100,000-   สถานท่ี
ออกก าลัง

กาย 1 
แห่ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นท่ีในการออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 550,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

162. โครงการขุดลอกห้วยหิน
ลาด หมู่ท่ี 13 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอกห้วยหินลาดเน้ือท่ี 
6,400 ตร.ม. 

  600,000   พื้นท่ี 
ตร.ม. 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

163 โครงการก่อสร้างศาลา
พักญาตบิ้านภูทอง หมู่ท่ี 
13 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ประกอบฌาปนกิจท่ี
สะดวก 

ก่อสร้างศาลาพักญาติ 
กว้าง 8 เมตร ยาว 12 
เมตร โครงสร้าง คสล. 

  320,000   ศาลา  
1 แห่ง 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ประกอบฌาปนกิจ
ท่ีสะดวก 

กองช่าง 

164. โครงการก่อสร้างท่อส่ง
น้ าห้วยหินลาดเพื่อ
การเกษตร หมู่ท่ี 13 

เพื่อให้ประชาใน
สามารถน าน าไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี
การเกษตรได้ 
 
 
 

วางท่อPVC Dai 12 น้ิว 
ยาว 2,000 เมตร 

  4,000,000   ระยะทาง 
(เมตร) 

เพื่อให้ประชาใน
สามารถน า
น าไปใช้ประโยชน์
ในพื้นท่ีการเกษตร
ได้ 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 4,920,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

165. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  ทางเข้าสนาม
กีฬาบ้านภูทอง ม.
13 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

-ก่อสร้างถนนคสล.ผิวจราจรกว้าง 
3 เมตร ระยะทาง 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
330 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.50 เมตร 

  180,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

166. โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟจราจร
แยกนาทอง 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัย 

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยกบ้าน
นาทองฯ 

  250,000   จ านวน
แยก(จุด) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้าง
พร้อมขยายเขต
ประปาหมู่บ้านสาม
ขัว ม.4 

เพื่อให้มีน้ าประปา
ใช้อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังประปาขนาดใหญ่
พร้อมขยายท่อเมนต์ประปาตาม
แบบเทศบาลต าบลดงเย็น 

  337,000   ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

168 โครงการซ่อมแซม
คลองระบายน้ ารอบ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 14  

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

ซ่อมแซมคลองระบายน้ า ยาว 
360 เมตร 

  200,000   ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 967,000 - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

169 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล.
ข้ามห้วยตอกผึ้ง 
ถนนสายลาดเต้ ม.
14 
 

 เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัย 

ท่อลอดเหลี่ยม คสล.กว้าง 1.80 
เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6 เมตร 
ชนิด 2 ช่องทาง 

  350,000   ระยะทาง
เมตร 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

170 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังสาย บ.
โพนสวาง-ดานปลา
ขาว หมู่ท่ี 14 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัย 

เกรดเกลี่ยปรับแต่งซ่อมแซมผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 4,800 
เมตร หรือพื้นท่ีซ่อมแซมไม่น้อย
กว่า 24,000 ตารางเมตร พร้อมลง
ลูกรังซ่อมแซมผิวจราจร 
 
 
 
 
 
 
 

  140,000   ระยะทาง
เมตร 

เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 490,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

171. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าหลัง รร. 
บ้านดงเย็น หมู่ท่ี 1 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว 320 
เมตร 

  120,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

172. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าหนอง
กระแด้ง หมู่ท่ี 1 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว 560 
เมตร 

  210,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

173. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าดงเย็น
ห้วยยาง หมู่ท่ี 1 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว  640 
เมตร 

  240,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 570,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

174. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าซอยข้าง 
ศพด. หมู่ท่ี 3 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ายาว 340 
เมตร 

  135,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

175. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า  สาย
หนองน้อย 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ายาว 1,000 
เมตร 

  195,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

176. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายวัดป่า
ทรงธรรม 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว 240 
เมตร 

  90,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 420,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

177. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายนา
หนอง หมู่ท่ี 6 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว 360 
เมตร 

  135,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

178. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าโพนสวาง
สายนา นายภู่ ดีดวง
พันธ์ หมู่ท่ี 6 
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว 80 
เมตร 

  30,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

179. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสายยายค า
พัน ดีดวงพัน  หมูท่ี 6 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 1 ชุด   1,500-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 166,500- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

180. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายกุดอี
บา  หมู่ท่ี 7 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ายาว 100 
เมตร 

  45,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

181. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสายวัดป่าทรง
ธรรม หมู่ท่ี 10 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 600 เมตร   225,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

182. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า ซอย
สุวรรณโชติ หมู่ท่ี  11 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 120 เมตร   45,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 315,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

183. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายหนอง
แต้ หมู่ท่ี  11 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 120 เมตร   45,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

184. โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างทางเข้าบ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ท่ี  11 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างไหล่ทาง ทช 
3016 มห. 

  1,200,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

185. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายนา
หนองแคน  หมู่ท่ี  12 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 520 เมตร   195,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 1,440,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

186. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าสาย นานายสง 
ค านนท์ หมู่ท่ี  13 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 100 
เมตร 

  45,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

187. โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภูทอง-โคกขาม
เลียน หมู่ท่ี  13 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ยาว 960 
เมตร 

  360,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

188. อุดหนุนการไฟฟ้า
มุกดาหารโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าบ้านโพนสวาง
จุดสามแยกวัดโสภาราม-

โคกขามเลียน 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านโพน
สวาง  หมู่ 6 ตามแบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร 

    70,000- ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

189. อุดหนุนการไฟฟ้า
มุกดาหารโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าสาย บ.ภูทอง-
วัดเทพภูทอง 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านภู
ทอง  หมู่ 13 ตามแบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร 

   65,000-  ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - 405,000- 65,000- 70,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

190. อุดหนุนการไฟฟ้า
มุกดาหารโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าบ้านดง
เย็นสายหลังโรงเรียน
บ้านดงเย็น-ห้วยบังอ่ี 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านดงเย็น  
หมู่ 1 ตามแบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 

    65,000- ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

191. อุดหนุนการไฟฟ้า
มุกดาหารโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
สามขัวสายวัดป่าทรง
ธรรม-ห้วยยาง 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านสามขัว  
หมู่ 4 ตามแบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคมุกดาหาร 

  70,000-   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

192. อุดหนุนการไฟฟ้า
มุกดาหารโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
โคกตะแบงสายห้วย
ช้างชน 
 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าบ้านโคก
ตะแบง  หมู่ 5 ตามแบบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร 

  
 

 70,000-  ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 70,000- 70,000- 65,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

193. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าสายลาน
เกษตรชุมชน หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 
 
 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ยาว 120 เมตร 

  
 

45,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

194. โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ าคุ้มหนอง
มันปลา หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ยาว 300 เมตร 
 
 
 

  
 

120,000   ระยะทาง
(เมตร) 

-เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

195. ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
 

  50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 215,000- 50,000 50,000 - -  
รวม 195 โครงการ - - 67,834,000 185,000- 185,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการต่อเติม
ปรับปรุงซ่อมแซม 
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ส าหรับเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
 

ต่อเติมโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์
จ านวน 1 ห้อง 

  70,000   พ.ท  
ตรม. 

มีพื้นท่ีส าหรับ
เก็บอุปกรณ์ 

ส านักปลัด 

2. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุง
สวนสาธารณะเฉลิม 
พระเกียรติ รัชกาลท่ี 
10 
 
 
 
 
 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 
10 

  300,000   พ.ท  
ตรม. 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก าลังกาย
และพักผ่อน
หย่อนใจ 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 370,000- - - - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
และศึกษาดูงาน 

 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

อบรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

  50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ครู/บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับเด็ก 
 
 

-เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมพัฒนาการ
เรียนรู้  

  30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

คะแนนสอบ
ผ่าน o-net 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสงเสริม
ทักษะชีวิตเยาวชนไทย
เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
 
 

-เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

กิจกรรมป้องกันยาเสพติด
ในโรงเรียน  
 
 

  
30,000.- 30,000.- 30,000.- จ านวนผู้ติดยา

เสพติด 
ไม่มีนักเรียนท่ีติด
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ   110,000- 110,000- 110,000-    
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 

-เพื่อสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

  20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

แบบประเมินฯ ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการค่าพาหนะ
น าส่งนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
 
 

-เพื่อให้นักเรียนมาเรียนได้
สะดวก  ปลอดภัย 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  600,000.- 600,000.- 600,000.- จ านวน
นักเรียนท่ีขาด
เรียน 

นักเรียนมีเวลา
เรียนเต็มคาบ 

กอง
การศึกษา 

6 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครู/
พนักงานครูผู้ดูแลเด็ก 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
ผดด. 
 
 
 
 

ครู ผดด.จ านวน 8  ศูนย์ 
  100,000.- 100,000.- 100,000.- 

จ านวนท่ีผ่าน
อบรม 

ครู ผดด.มี
ความสามารถ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ   720,000- 720,000- 720,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7 โครงการประกวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการพัฒนามากขึ้น 

ศูนย์พัฒนาสังกัดเทศบาล
ต าบลดงเย็น  จ านวน 8 
ศูนย์ 

  150,000.- 
 

150,000.- 
 

150,000.- 
 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

มีการพัฒนามาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียนระบบ 
Asymatric  digital 
Subscriber 
Line:ADSL 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ 
Asymatric  digital 
Subscriber Line:ADSL 
ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ 

  9,600.- 9,600.- 9,600.- จ านวน
นักเรียนท่ี
คุณภาพ
สัญญาณ 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาข้าราชการครู/
พนักงานครูของ  
 
 
 
 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่ข้าราชการครู 

พัฒนาศักยภาพ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนของบุคากร 

  
130,000.- 130,000.- 130,000.- จ านวนท่ีผ่าน

อบรม 
ครูมีศักยภาพใน
การเรียนการสอน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ   289,600- 289,600- 289,600-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 1 แห่ง 

  50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

คะแนนสอบ 
o-net 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
(SBMLD) 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 

จัดโครงการตามระบบ 
(SBMLD) โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น 

  750,000- 750,000- 750,000- คะแนนสอบ 
o-net 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
 

ห้องสมุดโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น 
 
 
 
 

  100,000.- 100,000.- 100,000.- 
คะแนนสอบ 
o-net 

การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 900,000- 900,000- 900,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

13 โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะน าส่งนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกขาม
เลียน 
 

-เพื่อให้นักเรียนมาเรียนได้
สะดวก  ปลอดภัย 

นักเรียนท่ีอยู่ห่างไกล
บ้านโคกขามเลียน 

  100,000.- 
 

100,000.- 
 

100,000.- 
 

คะแนนสอบ 
o-net 

นักเรียนมีเวลา
เรียนเต็มคาบ 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการอบรมให้
ความรู้มาตรการด้าน
ความปลอดภัยใน
สถานศึกษาสังกัด
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 

-เพื่อเพิ่มความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

  30,000- 30,000- 30,000- จ านวนเหตุ 
(ครั้ง) 

โรงเรียนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

15 ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 
 
 

-เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีเพียงพอ 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น   1,012,000.- 1,012,000.- 1,012,000.- 

ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

นักเรียนมี
พัฒนาการสมวัย 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 1,142,000- 1,142,000- 1,142,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

16 ค่าใช้จ่ายโครงการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 
 
 
 

-เพื่อป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

  15,000.-  15,000.- 15,000.- จ านวน
สถานศึกษาท่ี
รณรงค์ 

ไม่มีปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการส่งเสริมการ 
บริโภคผักและผลไม้ 
 
 
 
 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้เด็ก  
รักการกินผักและผลไม้ 

เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง 

  25,000-  25,000-  25,000- จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

-เพื่อให้มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลดง
เย็น 

  20,000.- 20,000.- 20,000.- 
จ านวนครั้งท่ี
ปรับปรุง 

สถานศึกษามี
หลักสูตรเรียนการ
สอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 60,000- 60,000- 60,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

19 ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาเจ้าหน้าท่ี
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาล 

เจ้าหน้าท่ีเทศบาลกอง
การศึกษา 

  3,000.- 
 

3,000.- 
 

3,000.- 
 

จ านวนท่ีผ่าน
การอบรม 

มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

20 ค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาครูแกนน าของ
โรงเรียนอนุบาลฯ 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพครู 
 

ครูโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  3,000.-  3,000.-  3,000.-  จ านวนครูท่ี
ผ่านการอบรม 

มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 
 

-เพื่อให้เด็กตระหนักถึง
บทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเองและมีขวัญก าลังใจ
ท่ีดี 
 

เด็กในเขตเทศบาลต าบล
ดงเย็น   100,000.- 100,000.- 100,000.- 

จ านวนครั้งท่ี
ปรับปรุง 

เด็กมีขวัญและ
ก าลังใจท่ีดีรู้
หน้าท่ี 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 106,000 106,000- 106,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

22. โครงการแนะแนว 
การศึกษาต่อ 
 

เพื่อให้นักเรียนทราบ
แนวทางการศึกษาต่อ 

อบรมแนะแนว
การศึกษานักเรียนใน
สังกัด จ านวน 1ครั้ง 
 
 

  5,000 5,000 5,000 จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักมีแนวทางเลือก
ในการศึกษามาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

23. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านวิชาการ เข้าร่วม
แข่งขันในโครงการคน
แกร่งในโรงเรียนท้องถิ่น 

เพื่อส่งนักเรียนท่ีมี
ทักษะทางวิชาการ
เข้าประกวดใน
หน่วยงานสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแลหน่วยงาน
อ่ืน 
 
 

ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ในงานมหกรรมทาง
วิชาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ 

  45,000 45,000 45,000 เหรียญรางวัล
การแข่งขัน
ประเภทต่างๆ 

นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ทักษะในเชิง
วิชาการและใน
การด ารงชีวิต ซ่ึง
เกิดจากการ
แข่งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์
ซ่ึงกันและกัน 
 
 
 

กอง
การศึกษา 

รวม  2  โครงการ   50,000- 50,000- 50,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

24. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้นักเรียนมี
ปัจจัยพื้นฐานส าหรับเรียน 

-ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว 
-ค่าหนังสือเรียน ศพด. 
 -ค่าเครื่องอุปกรณ์การ
เรียน ศพด. 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ศพด. 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

  
591,476- 591,476- 591,476- 

จ านวน
นักเรียนท่ีมี
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับเรียน 

นักเรียนมี
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับเรียนท่ี
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

25. โครงการสนับสนุน
ค่าอาหารกลางวันเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 8 ศูนย์ 

  1,024,100- 1,024,100- 1,024,100- จ านวน ศพด. เด็กมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 

รวม  2  โครงการ - - 1,615,576 1,615,576 1,615,576 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

26 โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน 
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  137,290- 137,290- 137,290- จ านวนท่ีผ่าน
การอบรม 

นักเรียนมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

27 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 
 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

 

  110,000- 110,000- 110,000- จ านวน 
ครั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ 

 

กอง
การศึกษา 

28 ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน 
 
 
 

-เพื่อให้เด็กยากจนมี
ปัจจัยพื้นฐานเรียน 

เด็กในเขตเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
 

  
35,000 35,000 35,000 จ านวนเด็กท่ีมี

ปัจจัยพื้นฐาน
เรียน 

เด็กมี
ปัจจัยพื้นฐาน
เรียน 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 282,290- 282,290- 282,290-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

29 โครงการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนย้อน
อดีต 
 
 

-เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  20,000- 20,000- 20,000- จ านวนท่ีผ่าน
กิจกรรม 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

30 โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพของ
นักเรียนสู่ระดับนอก
สถานศึกษา 
 
 
 

-เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  30,000- 30,000- 30,000- จ านวนท่ีผ่าน
กิจกรรม 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

31 โครงการเพิ่มผลผลิต
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
O-NET  
 
 
 

-เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น   

20,000- 20,000- 20,000- จ านวนท่ีผ่าน
กิจกรรม 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 70,000- 70,000- 70,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

32. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการ
บริหารตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนฯมี
ความรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนฯมีความรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

  50,000- 50,000- 50,000- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนฯมีความรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง” 

กองการศึกษา 

33. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา อปท. 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมรักการ
อ่าน ปีละ 1 ครั้ง 

 

  50,000- 50,000- 50,000- คะแนนสอบผ่าน 
O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

34. กิจกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว 
ในสถานศึกษา สังกัด 
อปท. 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว 

มีศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา   

50,000- 50,000- 50,000- มีศูนย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
ด้านการท่องเที่ยว 

กองการศึกษา 

รวม  3  โครงการ   150,000- 150,000- 150,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

35. สถานศึกษาดีเด่นในการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

เพื่อป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

กิจกรรมป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
ปีละ 1 ครั้ง 

  100,000- 100,000- 100,000- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ไม่มีนักเรียนติดยา
เสพติด 

กองการศึกษา 

36. ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อนักเรียนมี
ปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับการเรียน 

นักเรียนมีปัจจัย
ส าหรับการเรียน
พื้นฐานเพียงพอ 
-ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) 
-ค่าหนังสือ 
-ค่าเครื่องอุปกรณ์การ
เรียน 
-ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

  908,282- 908,282- 908,28- จ านวนนักเรียนท่ี
มีปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับการเรียน 

นักเรียนมีปัจจัย
ส าหรับการเรียน
พื้นฐานเพียงพอ 

กองการศึกษา 

รวม  2  โครงการ - - 1,008,282- 1,008,282- 1,008,282- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

37. โครงการส่งเสริมทักษะทาง 
วิชาการและจัด 
ประสบการณ์การเรียน 
รู้ให้กับเด็ก 

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

 

นักเรียนใน
สังกัด 

  20,000- 20,000- 20,000- คะแนนสอบ
ผ่าน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

38. โครงการสอนเสริมเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิ(ช่วงปิดภาคเรียน) 
 

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียน 

นักเรียนใน
สังกัด 

  10,000- 10,000- 10,000- คะแนนสอบ
ผ่าน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

39. โครงการส่งเสริมการ 
แข่งขันทักษะวิชาการ 
กลุ่มเครือข่ายต าบลดงเย็น 

เพื่อส่งเสริมการ
แข่งขันท้องถิ่นเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้
แสดงความสามารถ
ด้านวิชาการของ
ตนเอง 

นักเรียนใน
สังกัดท่ีเข้าการ
แข่งขัน 

  
40,000- 40,000- 40,000- จ านวน

นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

นักเรียนได้แสดง
ความสามารถด้าน
วิชาการของตนเองมี
การพัฒนามากขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 70,000- 70,000- 70,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

40. โครงการส่งเสริม
นักเรียนสู่ความเป็น
เลิศ 4 ด้าน(วิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ) 
 

 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน(วิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ) 

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชน มี
ทักษะด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ
เพิ่มขึ้นมี 

  40,000- 40,000- 40,000- จ านวน
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เพื่อให้เด็กเยาวชน
และประชาชน มี
ทักษะด้านวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ
เพิ่มขึ้นมี 

กอง
การศึกษา 

41. ค่าใช้จ่ายในการส่ง 
เสริมกิจกรรมรัก 
การอ่าน 
ในสถานศึกษา อปท 
 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมรักการ
อ่าน ปีละ 1 ครั้ง 

  50,000- 50,000- 50,000- คะแนนสอบ
ผ่าน O-NET 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

42. โครงการสร้างภูมิคุ้ม 
กันยาเสพติดเด็ก 
และเยาวชน 
นอกสถานศึกษา 
 

-เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 

กิจกรรมป้องกันยา
เสพติดในโรงเรียน ปี
ละ 1 ครั้ง 

  
200,000- 200,000- 200,000- จ านวนผู้ติดยา

เสพติด 

ไม่มีนักเรียนติดยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 290,000- 290,000- 290,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

43. โครงการพัฒนาโรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 

-เพื่อส่งเสริมนักเรียนรู้
รัก สามัคคีและแสดง
ความสามารถด้าน
กีฬา 

นักเรียนมีสุขภาพ
ท่ีดีขึ้น 

  40,000- 40,000- 40,000- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

นักเรียนมีสุขภาพท่ีดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

44. โครงการซักซ้อม 
แผนป้องกัน 
การเกิดอัคคีภัยในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ในการในการ
ปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคีภัย 

บุคลากรมีความรู้
ในการในการ
ปฏิบัติเม่ือเกิด
อัคคีภัย 

 

  15,000- 15,000- 15,000- ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

บุคลากรมีความรู้ใน
การในการปฏิบัติ
เม่ือเกิดอัคคีภัย 

กอง
การศึกษา 

45. ค่าใช้จ่ายในการจัดท า 
ศูนย์เรียนรู้ 
เฉลิมพระเกียรติ 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตของชุมชน 

จัดท าศูนย์การ
เรียนรู้เฉลิมพระ
เกียรติให้มี
คุณภาพ 

  
250,000- 250,000- 250,000- มีศูนย์เรียนรู้

เฉลิมพระเกียตริ 
นักเรียนเรียนรู้ตาม
ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 305,000- 305,000- 305,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

46 อุดหนุนอาหารกลางวัน  
ร.ร. สพฐ จ านวน 8 แห่ง 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารท่ีมีประโยชน์ 

นักเรียน ในสังกัด 
สพฐ จ านวน 8 
แห่ง 
 
 
 

  3,520,000- 3,520,000- 3,520,000- จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร 

เด็กมีร่างกายท่ี
แข็งแรงและมี
พัฒนาการท่ีสมวัย 

กอง
การศึกษา 

47 ค่าอาหารเสริมนม/โรงเรียน
อนุบาล ทต.ดงเย็น/  
รร.ประถมศึกษา/ 
ศพด  8 ศูนย์ 
 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
อาหารท่ีมีประโยชน์ 

นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาล ทต.ดง
เย็น/  
รร.ประถมศึกษา/ 
ศพด  8 ศูนย์ 
 
 
 
 
 

  
 

2,571,541 2,571,541 2,571,541 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับนม 

เด็กมีร่างกายท่ี
แข็งแรงและมี
พัฒนาการท่ีสมวัย 

กอง
การศึกษา 

รวม  2  โครงการ - - 6,091,541 6,091,541 6,091,541 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

48. โครงการก่อสร้าง
อาคาร  ศพด.บ้านดง
เย็น 
 
 

-เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามแบบเทศบาลต าบลดง
เย็น 

  1,800,000-   
จ านวน
อาคารท่ี
ก่อสร้าง 

มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

49. โครงการก่อสร้าง
อาคาร  ศพด.บ้าน
หนองแคน 
 
 
 

-เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามแบบเทศบาลต าบลดง
เย็น 

   1,800,000-  จ านวน
อาคารท่ี
ก่อสร้าง 

มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

50. โครงการก่อสร้างอาคา 
ร ศพด.บ้านป่งโพน 
 
 
 
 
 

-เพื่อให้มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามแบบเทศบาลต าบลดง
เย็น 

    1,800,000- จ านวน
อาคารท่ี
ก่อสร้าง 

มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 1,800,000- 1,800,000- 1,800,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

51. โครงการก่อสร้าง
อาคาร  ศพด.บ้าน
โพนสวาง 

-เพื่อให้มีอาคาร
สถานท่ีอย่าง
เพียงพอ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบเทศบาลต าบลดงเย็น   1,800,000-   

จ านวน
อาคารท่ี
ก่อสร้าง 

มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

52. โครงการก่อสร้าง
อาคาร  ศพด.บ้าน
โคกตะแบง 

-เพื่อให้มีอาคาร
สถานท่ีอย่าง
เพียงพอ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
แบบเทศบาลต าบลดงเย็น 

   1,800,000-  จ านวน
อาคารท่ี
ก่อสร้าง 

มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

53. โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดง
เย็น 

-เพื่อให้มีอาคาร
เรียนท่ีปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซมอาคารเรียน  3  ชั้น  12  
ห้องเรียน(อาคารปีบทอง 1.1 
ซ่อมแซมสีน้ าพลาสติกภายนอก(สี
ระบุขนาดก่อสร้าง) เน้ือท่ี 732 
ตร.ม. 2. อาคารเอนกประสงค์ 
สน.ศท.ชั้นร  ชั้นลอย  2.1  
ซ่อมแซมปิดชายคากระเบื่องแผน
เรียบ หนา 4 มม. จ านวน 28.80 
ตรม. 3 รั้ว ด้านหน้าโรงเรียน 3.1 
ซ่อมแซมสีรั้วหน้าโรงเรียนอนุบาล
ฯสีน้ าพลาสติก เน้ือท่ี 628 ตร.ม. 
สีน้ ามัน เน้ือท่ี 172 ตรม. 

  150,000   จ านวน
อาคารท่ี
ก่อสร้าง 

มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 1,950,000- 1,800,000- - - - - 

แบบ ผ.02 
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                                                                                               รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

54. ค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
โรงเรียนอนุบาลและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน
อนุบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
ซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน
อนุบาลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

  
20,000- 20,000- 20,000- จ านวน 

ครั้ง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการ ซ่อมแซม
ครุภัณฑ์โรงเรียน
อนุบาลและศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
 

กอง
การศึกษา 

55. โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า ศพด.บ้านดง
เย็น 
 
 
 

-เพื่อให้มีห้องน้ าสะอาด 
และเพียงพอ 

โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
ศพด.บ้านดงเย็น 
 

  50,000-   พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

56. โครงการจัดท าหลังคา
เชื่อมต่ออาคารอนุบาล
กับโรงอาหาร 

-เพื่อให้มีอาคารท่ีสะดวก  
ปลอดภัย 

ต่อเติมหลังคาโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก เน้ือท่ี 97.60 
ตร.ม. มุงด้วย Metal 
Sheet หนา 0.30 มม.(สี
เขียว) 

  245,000-   พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 315,000 20,000 20,000 - - - 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

57. โครงการจัดท าหลังคา
อาคารอ่างล้างถ้วย 

-เพื่อให้มีอาคารท่ีสะดวก  
ปลอดภัย 

ต่อเติมหลังคาโครงสร้าง
หลังคาเหล็ก  ขนาดกว้าง 
3 ม. ยาว 17 ม. มุงด้วย 
Metal sheet  หนา 0.30 
มม. (สีเขียว) 

  
42,000- 

 
  พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี

อย่างเพียงพอ 
กอง

การศึกษา 

58. โครงการต่อเติม
หลังคาพร้อมเทพื้น
และปูกระเบื้องอาคาร
หลังเก่า ศพด.บ้าน
สามขัว-ดอนสวรรค์ 

-เพื่อให้มีอาคารท่ีสะดวก  
ปลอดภัย 

ต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้น
และปูกระเบื้องอาคารหลัง
เก่า ศพด.บ้านสามขัว-

ดอนสวรรค์ตามแบบ
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 

  80,000-   พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

59. โครงการก่อสร้าง
หลังคาเหล็กพร้อมเท
พื้นคอนกรีต ศพด.
บ้านนาจาน 

-เพื่อให้มีอาคารท่ีสะดวก  
ปลอดภัย 

ก่อสร้างหลังคาเหล็ก
พร้อมเทพื้นคอนกรีต 
ศพด.บ้านนาจานตามแบบ
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 

  120,000-   พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 242,000- - - - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม 
     2.1 แผนงานการศึกษา  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

60. โครงการปรับปรุง
ห้องน้ า ศพด.ดงเย็น 

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าท่ี
สะอาด ปลอดภัย  ถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงห้องน้ า ศพด.ดง
เย็น  ตามแบบเทศบาล
ต าบลดงเย็น 
 
 
 

  
50,000-   พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี

อย่างเพียงพอ 
กอง

การศึกษา 

61. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหน้าต่างเป็น
กรอบบานเลื่อน
อลูมิเนียม  พร้อมมุ้ง
ลวด  และเหล็กดัด  
ศพด.ป่งโพน 
 
 
 

เพื่อให้เด็กมีอาคารเรียนท่ี
สะอาด  ปลอดภัย 

ซ่อมแซมหน้าต่างเป็น
กรอบบานเลื่อนอลูมิเนียม  
พร้อมมุ้งลวด  และ
เหล็กดัด  ศพด.ป่งโพน  
ตามแบบเทศบาลต าบลดง
เย็น 
 
 
 
 

  60,000-   พื้นท่ี ตรม. มีอาคารสถานท่ี
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 

รวม  2  โครงการ - - 110,000- - - - - - 
รวม  61  โครงการ - - 17,677,289 17,274,289 15,080,289 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
จักรยานเส้นทาง
ท่องเที่ยว 

-เพื่อให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
 
 

ประชาชนท่ัวไปในเขต
เทศบาลและนอกเขต
จ านวน 200  คน 

  
50,000- 50,000- 50,000- จ านวนท่ีเข้า

ร่วมกิจกรรม 
ประชาชนมี
สุขภาพดีและ
สถานท่ีท่องเที่ยว
เป็นท่ีรู้จัก 

ส านักปลัด 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์
กีฬาต าบลดงเย็น 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 
 
 
 

ศูนย์กีฬาประจ าต าบล 1  
แห่ง 

   1,000,000  จ านวนท่ี
ก่อสร้าง 

มีสถานท่ีเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

3 โครงการถมดิน
ปรับปรุงสนามกีฬา
บ้านภูทอง ม.13   

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีเล่นกีฬาและออก
ก าลังกาย 
 
 
 

สนามกีฬาบ้านภูทอง     1,000,000 พื้นท่ีถม
(คิวบิกเมตร) 

มีสถานท่ีเล่นกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ   50,000- 1,050,000- 1,050,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 
 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านกีฬา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  8  
ศูนย์   

50,000- 50,000- 50,000- จ านวนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดีและ
สถานท่ีท่องเที่ยว
เป็นท่ีรู้จัก 

กอง
การศึกษา 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 
 

-เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
ด้านกีฬาและความสามัคคี 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

  30,000- 30,000- 30,000- นักเรียนท่ีร่วม
แข่งขันกีฬา 

มีทักษะด้านกีฬา
และความสามัคคี 

กอง
การศึกษา 

6  โครงการแข่งขันกีฬา
ประถมวัยเครือข่าย
ต าบลดงเย็น  
 
 
 

-เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านกีฬา 
 
 
 
 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 8 โรง 
และโรงเรียนอนุบาลฯ 

  60,000- 60,000- 60,000- จ านวนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านกีฬามากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 140,000- 140,000- 140,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7 โครงการบรรพชาสาม 
เณรภาคฤดูร้อน 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมการเรียน
นักธรรมแก่เด็กในช่วงปิด
เทรอม 

เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น   

20,000- 20,000- 20,000- จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กความความ
เข้าใจ มีความรู้
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
 
 

-เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีหมู่บ้าน  14  
หมู่บ้าน 

  140,000- 140,000- 140,000- จ านวน
หมู่บ้าน 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสานต่อ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีวัน
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 
 
 
 
 

-เพื่อให้ส่งเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

วันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

  20,000- 20,000- 20,000- จ านวนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

พนักงานและ
สมาชิกสภาฯ 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 180,000- 180,000- 180,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างศูนย์
แสดงศิลปวัฒนธรรม
เผ่าย้อ 
 
 

-เพื่อส่งเสริมเป็นสถานท่ี
แสดงศิลปวัฒนะธรรม
เผ่าย้อ 

ศูนย์แสดงศิลปะวัฒนะ
ธรรมเผ่าย้อ   

 2,500,000-  จ านวน
ศูนย์ฯท่ี
สร้าง 

ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีเผ่าย้อ
เป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการจัดงานวัน
ลอยกระทงประจ าปี  
 
 
 

-เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตเทศบาล  
14  หมู่บ้าน 

  250,000- 250,000- 250,000- จ านวนผู้ท่ี
เข้าร่วม 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสานต่อ 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการส่งเสริม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 

-เพื่อให้เด็กได้สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  8  
ศูนย์ 

  20,000- 20,000- 20,000- จ านวน
ศูนย์ฯเข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กเล็กได้สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

รวม  3  โครงการ - - 270,000- 2,770,000- 270,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2.3 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

13 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด  
 
  
 

-เพื่อต้านยาเสพติด 
 

เยาวชนในเขตต าบลดง
เย็น  14  หมู่บ้าน 
 

  200,000.- 
 

200,000.- 
 

200,000.- 
 

จ านวน
เยาวชนท่ีติด
ยา 

เยาวชนติดยาเสพ
ติดลดลง 

กอง
การศึกษา 

14 ประเพณีเนาสงกรานต์
(เผ่าย้อ) 
 
 
 
 
 
 

 

-เพื่อให้ประชาชนได้สืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในเขต
เทศบาล  14  หมู่บ้าน 

  30,000- 30,000- 30,000- จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วม 

ประเพณี
วัฒนธรรมได้รับ
การสืบสานต่อ 

กอง
การศึกษา 

รวม  2  โครงการ - - 230,000- 230,000- 230,000- - - - 
รวม  14  โครงการ - - 890,000- 4,370,000 1,870,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. 
 

 

อุดหนุนอ าเภอเมือง
มุกดาหารโครงการจัด
งานกาชาดประจ าปี
จังหวัด  

-เพื่อให้ประชาชนได้
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น
และร่วมงานกาชาด
ประจ าปีของจังหวัด
มุกดาหาร 
 
 

ประชาชนในเขตอ าเภอ
เมือง จ านวน  1,000  คน  

 

 

 
15,000 15,000- 15,000- จ านวน

ประชาชนท่ี
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้
ส่งเสริมวัฒนะ
ธรรมท้องถิ่นและ
ร่วมงานกาชาด
ประจ าปีมากขึ้น 

ส านักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมและ
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว(เชิง
วัฒนธรรม) 
 

-เพื่อเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 

ประชาชนท่ัวไป 
 

 

 

 
300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชม
โครงการ 

-เพื่อเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น
และสร้างรายได้
ให้ชุมชน 

ส านักปลัด 

3. เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อสมทบกองทุน
ประกันสังคม ของ
พนักงานจ้างในอัตราร้อย
ละ 5 

เพื่อสร้างหลักประกันและ
ความม่ันคงในการ
ด ารงชีวิตให้แก่พนักงาน
จ้าง 

 

 

 

 
583,398 583,398 583,398 จ านวน

พนักงานจ้าง
ในสังกัด 

พนักงานจ้างมี
หลักประกันและ
ความม่ันคงใน
ชีวิต 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 898,398- 898,398- 898,398- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น 

เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน 

  
1,470,616 1,470,616 1,470,616 จ านวน

ครั้ง 
เพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

5. ค่าบ ารุงสันนิบาติแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สมาคมสันนิบาติแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สมาคมสันนิบาติแห่ง
ประเทศไทย 

  
58,707 58,707 58,707 จ านวน

ครั้ง 
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง
สมาคมสันนิบาติแห่ง
ประเทศไทย 

ส านักปลัด 

6. เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(กบข)  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบข) 

  
812,000 812,000 812,000 จ านวน

ครั้ง 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น(กบข) 

ส านักปลัด 

7 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนทดแทนตาม 
พรบ.เงินทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนทดแทนตาม 
พรบ.เงินทดแทน 

  
50,000 50,000 50,000 จ านวน

ครั้ง 
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนทดแทน
ตาม พรบ.เงินทดแทน 

ส านักปลัด 

รวม  4  โครงการ - - 2,391,323- 2,391,323- 2,391,323- - - - 

รวม  7  โครงการ - - 3,289,721- 3,289,721- 3,289,721- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานสถิติและวิชาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการอบรม
เก่ียวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

เพื่อให้ได้รับความรู้  ตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 

ประชาชน/คณะผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล 

  15,000- 15,000- 15,000- จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ในการรับรู้ 
หรือ ขอทราบ
ข้อมูลของทาง
ราชการเพิ่มขึ้น 
 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

2. โครงการอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  
ความโปร่งใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ธรรมาภิบาล 

คณะผู้บริหาร/พนักงาน
เทศบาล 

  15,000- 15,000- 15,000- จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

การบริหารงาน/
การปฏิบัติงาน มี
ความโปร่งใสมาก
ขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

3. โครงการอบรม
เผยแพร่ความรู้ทาง
กฎหมาย 

เพื่อให้มีความรู้ทางด้าน
กฎหมายเพิ่มขึ้น 

ประชาชน/คณะผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล 

  15,000- 15,000- 15,000- จ านวนผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชน/คณะ
ผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล 
น าความรู้ไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

รวม 3 โครงการ - - 45,000- 45,000- 45,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานสถิติและวิชาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. โครงการจัดท า
ปรับปรุงเวปไซต์
เทศบาลต าบลดงเย็น 
 
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนรวมท้ัง
การแสดงความคิดเห็น 

ประชาชนท่ัวไปและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

  20,000- 20,000- 20,000- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ได้รับข้อมูล 

มีความโปร่งใส
มากขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

5. โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันส าคัญขอชาติ  

ประเทศชาติมีความม่ันคง
ทุกมิติและสังคมมีความ
สมานฉันท์เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

  15,000- 15,000- 15,000- จัดกิจกรรมใน
พื้นท่ีจ านวน  
1  ครั้ง 

ประเทศชาติมี
ความม่ันคงทุกมิติ
และสังคมมีความ
สมานฉันท์เพิ่มขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

รวม 2 โครงการ - - 35,000- 35,000- 35,000- - -  
รวม 5 โครงการ - - 60,000- 60,000- 60,000- - -  

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษี 

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงแผนท่ีภาษีในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  300,000- 300,000- 300,000- รายได้เพิ่มขึ้น จัดเก็บรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

รวม 1 โครงการ - - 300,000- 300,000- 300,000- - -  
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการจัดตั้งจุดสกัด
ช่วงเทศกาลปีใหม่   

-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ถนนสายหลัก (ดงมัน-นา
โพธ์ิ)ช่วงต าบลดงเย็น 

  30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวนครั้งใน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

ลดอุบัติเหตุเป็น
ศูนย์ 

ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

2. โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ อปพร. 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 
อปพร. 

อปพร.จ านวน 120  นาย   30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

อปพร.มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

3. โครงการรณรงป้องกัน
ไฟป่า 

-เพื่อรณรงให้ประชาชนใส
เขตต าบลดงเย็นรู้จัก
ป้องกันไฟป่า 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน  จ านวน  14  
หมู่บ้าน   10,000.- 10,000.- 10,000.- 

จ านวนครั้งท่ี
เกิดไฟป่า 

ไฟป่าลดลง ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

รวม 3 โครงการ - - 70,000- 70,000- 70,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. โครงการจัดตั้งจุดสกัด
ช่วงเทศกาลสงกรานต์   

-เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

ถนนสายหลัก (ดงมัน-นา
โพธ์ิ)ช่วงต าบลดงเย็น 

  30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวนครั้งใน
การเกิด
อุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

5. โครงการจัดงานวัน 
อปพร. 

-เพื่อประชาสัมพันธ์ถึง
ความเป็นมาและบทบาท
หน้าท่ี อปพร. 
 
 

อปพร.จ านวน 120  นาย   30,000- 30,000- 30,000- จ านวน อปพร 
ท่ีเข้าร่วม 

มีความเข้าใจใน
บทบาทของ อป
พร.มากขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

6. โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

-เพื่อรณรงให้ประชาชนใส
เขตต าบลดงเย็นรู้จัก
ป้องกันไฟป่า 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน  จ านวน  14  
หมู่บ้าน   

50,000- 50,000- 50,000- จ านวนครั้งท่ี
เกิดไฟป่า 

ไฟป่าลดลง ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

รวม  3  โครงการ - - 110,000- 110,000- 110,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7. โครงการฝึกอบรมไฟ
ป่า 

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการดับไฟป่าอย่างถูก
วิธี 
 
 
 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็นและ อปพร. 
จ านวน  200  คน 

  10,000.- 10,000.- 10,000.- จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม 

ประชาชนรู้วิธีดับ
ไฟป่ามากขึ้น 

ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

8. โครงการสร้างแนวกัน
ไฟป่าในเขตป่าชุมชน
ต าบลดงเย็น 

-เพื่อป้องกันไฟป่าในฤดู
แล้ง 

ป่าชุมชนในเขตเทศบาล   30,000.- 30,000.- 30,000.- ความยาวของ
แนวกันไฟท่ี
สร้าง (เมตร) 
 

ไม่มีไฟป่า ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

9. โครงการความ
ปลอดภัยทางถนน 

เสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์ รถจักยานยนต์ 
ฯลฯ 

นักเรียน  นักศึกษา  และ
ประชาชนท่ัวไป   30,000- 30,000- 30,000- 

จ านวนผู้ 
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ผู้ขับขี่รู้และเข้าใจ 
พรบ.จราจรทาง
บก  ตลอดจน
กฎหมายจราจร  
และการประพฤติ
ปฏิบัติให้เคารพ
กฎจราจรอย่าง
เคร่งครัด 

ส านักปลัด 
(งานรักษา
ความสงบ) 

รวม  3  โครงการ - - 70,000- 70,000- 70,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
     3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด cctv 
แผนงานรักษาความ
สงบ*** 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและป้องกัน
อาชญากรรมต่าง ๆ  

ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ 
cctv บนถนนสายหลัก
และย่านชุมชน จ านวน 3  
จุด 
1.ตลาดนัดบ้านหนองแคน 
2.ตลาดนัดบ้านนาทอง 
3.แยกบ้านนาจาน 
 

- - 337,000-  337,000- 337,000- จุดสุ่มเสี่ยง 
(จุด) 

ปัญหายาเสพติด
ลดลง
อาชญากรรม
ลดลง 

กองช่าง 

11. ค่าบ ารุงและรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน
ต่างๆ 
 
 
 
 
 

  200,000- 200,000- 200,000- เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สินต่างๆ 
 

งาน 
รักษาความ

สงบ 

รวม  2  โครงการ - - 537,000-  537,000-  537,000-     
รวม  11  โครงการ - - 787,000- 787,000- 787,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชน 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

เด็กและเยาวชนท่ีด้อย
โอกาส จ านวน  14  
หมู่บ้าน จ านวน 100  คน 

  
20,000.- 

 
20,000.- 

 
20,000.- 

 
จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
ผ่านการอบรม 

เด็กและเยาวชนมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและผู้มี
รายได้น้อย 
 
 
 

-เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ี
จ านวน  20  คน 

  10,000.- 
 

10,000.- 
 

10,000.- 
 

จ านวนผู้ท่ี
ได้รับการ
แก้ปัญหา
ความ
เดือดร้อน 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการผู้พิการ
ท่ัวไปเทศบาลต าบลดง
เย็น 
 

-เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พิการ 

ผู้พิการในเขตต าบลดงเย็น  
จ านวน  120 คน 

  
20,000.- 20,000.- 20,000.- 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ศูนย์ฯ 

ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 50,000- 50,000- 50,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลดงเย็น 
 
 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
สถาบันครอบครัว 

เทศบาลต าบลดงเย็น  
จ านวน  14  หมู่บ้าน  
2,770  ครัวเรือน 

  
10,000- 10,000- 10,000- จ านวน

ครัวเรือน 

สถาบันครอบครัว
มีความม่ันคง 

ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอาชีพ
สร้างรายได้ชุมชน 

-เพื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กลุ่มอาชีพ 

กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขต
เทศบาลฯ จ านวน  14  
กลุ่ม 

  30,000- 30,000- 30,000- จ านวนกลุ่ม
อาชีพ 

กลุ่มอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลต าบล
ดงเย็น 
 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น  14  
ชมรม 

  
20,000- 20,000- 20,000- 

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการ
ออกก าลังกายของ
ผู้สูงอายุ  
 

-เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ผู้สูงอายุ 

ชมรมผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น  14  
ชมรม 
 

  
20,000- 20,000- 20,000- 

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม  4 โครงการ - - 80,000- 80,000- 80,000- - - - 

แบบ ผ.02 



175 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

8 โครงการบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ  เทิด
ไท้องค์ราชัน  ราชินี 

-เพื่อจัดหาท่ีอยู่อาศัย
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและเฉลี
ยมพระเกียรติฯองค์ราชัน-

ราชินี 

ประชาชนด้วยโอกาส
ท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยม่ันคง
ถาวร 

  100,000- 100,000- 100,000- จ านวนบ้าน
(หลัง) 

ผู้ด้อยโอกาสมี
บ้านท่ีมั่นคง
ถาวร 

ส านักปลัด 

9 โครงการซ่อมแซมบ้าน
ผู้อยากจน 

-เพื่อแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ซ่อมแซมบ้านให้
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นท่ี
จ านวน  10  คน 

  70,000- 70,000- 70,000- จ านวนผู้ท่ีได้รับ
การแก้ปัญหา
ความเดือดร้อน 

ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการพัฒนา
ศักยภาพของสตรี 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สตรี 
 

พัฒนาศักยภาพให้แก่
สตรีในเขตต าบลดง
เย็นจ านวน  200  คน 

  20,000.- 20,000.- 20,000.- จ านวนผู้เข้า
อบรม 
(คน) 

สตรีมีศักยภาพ
มากขึ้น 

ส านักปลัด 

11 เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 

-เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

จ านวนผู้มีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบ 

  12,751,200 12,751,200 12,751,200 จ านวนผู้ได้รับ
เบี้ย 

เพื่อจัด
สวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 

ส านักปลัด 

รวม  4  โครงการ - - 12,941,200 12,941,200 12,941,200 - - - 

รวม  11  โครงการ - - 13,071,200 13,071,200 13,071,200 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลดงเย็น 

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลดงเย็น 
 
 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลดงเย็น   

20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

เกณฑ์ประเมิน
มาตรฐาน 

เป็นสถานท่ี
ถ่ายทอดหลัก
ปรัชญา ศก.
พอเพียงให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมการ
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 
ด้านเกษตรธรรมชาติ 
เกษตรปลอดสารเคมี 

เพื่อมีแหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรปลอดสารพิษ 
 

ประชาชนท่ีสนใจในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น 

  20,000.- 
 

20,000.- 
 

20,000.- 
 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

เกษตรกรมีทักษะ
ด้านการเกษตร
ปลอดสารเคมี 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่
กลุ่มเกษตรกรและ
และเกษตรกรน าร่อง 
 
 

-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

อบรมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เกษตรกรปี
ละ 100  คน 

  
30,000.- 30,000.- 30,000.- 

จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านศก.พอเพียง
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 70,000- 70,000- 70,000- - - - 

แบบ ผ.02 



177 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
อาชีพเกษตรกรใน
พื้นท่ีสถานีสูบน้ าบ้าน
โคกขามเลียนและโพน
สวาง 
 

-เพื่อให้เกษตรกรพื้นท่ี
สถานีสูบน้ ามีอาชีพเสริม
รายได้ 

เกษตรกรบริเวณสถานีสูบ
น้ าบ้านโคกขามเลียนและ
โพนสวาง 

  
30,000.- 

 
30,000.- 

 
30,000.- 

 
รายได้/เดือน เกษตรกรมีรายได้

เพิ่มขึ้น 
ส านักปลัด 

5 โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์จัดท าโรงเพาะ
ช าไม้ดอกและไม้ผล 
 
 
 

-เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์
โรงเรือนเพาะช า 

อุปกรณ์จัดท าโรงเพาะช า
ไม้ดอกและไม้ผลศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

  30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

อุปกรณ์โรง
เพาะช า 

มีโรงเพาะช าไม้
ผลส าหรับอบรม
เกษตรกร 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมการ
ท าปุ๋ยจุรินทร์ทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพเพื่อลด
การใช้สารเคมีด้าน
การเกษตร 
 

-เพื่อให้เกษตรกรลดต้นทุน
การผลิต 

เกษตกร ในพื้นท่ีต าบลดง
เย็น 
 
 
 

  
20,000.- 20,000.- 20,000.- 

จ านวนผู้ท่ี
ผ่านการอบรม 

เกษตรกรสามารถ
ลดต้นทุนการผลิต
ได้ 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 80,000- 80,000- 80,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7. โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ 

-เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ด้านการปลูกผักปลอด
สารพิษ 
 
 

เกษตรกรในเขตต าบลดง
เย็น  จ านวน  100  คน   

30,000.- 30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวนผู้เข้า
อบบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการปลูกผัก
ปลอดสารพิษมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

8. โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกและขยายพันธ์ไม้
ผล 
 

-เพื่อให้เกษตรมีทักษะด้าน
การขยายพันธ์ุไม้ผล 

เกษตรกรในเขตต าบลดง
เย็น  จ านวน  100  คน 

  30,000.- 
 

30,000.- 
 
 
 

30,000.- 
 

จ านวนผู้เข้า
อบบรม 

เกษตรกรมีความรู้
และทักษะด้าน
การขยายพันธ์ุไม้
ผลมากขึ้น 
 

ส านักปลัด 

9. โครงการฝึกอบรมการ
อนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 
 
 

 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในพื้นท่ีต าบลดงเย็น 

เกษตรกรในเขตต าบลดง
เย็น   

  20,000 20,000 
 
 
 
 
 
 

20,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

เกษตรกรมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม  3  โครงการ - - 80,000- 80,000- 80,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       3 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 

 3.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10. โครงการฝึกอบรมการ
ปลูกหญ้าแฝก เพื่อ
การอนุรักษ์ดินและน้ า 
ตามแนวพระราชด าริ 
 

เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร
ในพื้นท่ีต าบลดงเย็น 
 

เกษตรกรในเขตต าบลดง
เย็น     

20,000.- 20,000.- 
 

20,000.- 
 

จ านวนผู้เข้า
อบบรม 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการปลูกหญ้า
แฝก 

ส านักปลัด 

11. 
 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้ง ระบบน้ าศูนย์

เรียนรู้ 
 

ส านักปลัด 

รวม  2  โครงการ - - 40,000- 40,000- 40,000- - - - 
รวม  11  โครงการ - - 270,000- 270,000- 270,000- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 
 
 

-เพื่อป้องกันปัญหาโรค
เอดส ์

เด็กและเยาวชน จ านวน  
14  หมู่บ้าน จ านวน 100  
คน 

  
30,000.- 

 
30,000.- 

 
30,000.- 

 
จ านวน
หมู่บ้านท่ีผ่าน
การรณรงค์ 

ปัญหาโรคเอดส์
ลดลง 

กอง 
สาธารณสุข 

2. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉินหรือ
กู้ชีพ 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานแพทย์ฉุกเฉิน
หรือกู้ชีพ 

ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉินหรือกู้ชีพ  จ านวน  
20  คน 

  30,000.- 
 

30,000.- 
 

30,000.- 
 

จ านวนผู้ท่ี
ผ่านเกณฑ์
อบรม 

ผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน
หรือกู้ชีพมี
ศักยภาพมากขึ้น 

กอง 
สาธารณสุข 

3. โครงการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยจาก
ต้นทางตามหลัก 3 RS 
 
 

-เพื่อลดปริมาณและ
ปัญหาขยะ 

เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลดง
เย็น 
 
 
 
 

  
10,500.- 10,500.- 10,500.- 

ปริมาณขยะ/
ตัน 

ปริมาณขยะลดลง กอง 
สาธารณสุข 

รวม  3  โครงการ - - 70,500- 70,500- 70,500- - - - 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. จ้างเหมาบริการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น(กู้ชีพ  
กู้ภัย) 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมการบริการ
แพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น(กู้
ชีพ  กู้ภัย) 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานบริการแพทย์
ฉุกเฉิน  จ านวน  15  คน   

468,000.- 
 

468,000.- 
 

468,000.- 
 

จ านวน 
(คน) 

การให้บริการ
แพทย์ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองสาธาฯ 

5. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นท่ีต าบลดงเย็น 
 
 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

หมู่บ้านท่ีมีการระบาด 
ของยาเสพติด  จ านวน  
14  หมู่บ้าน 

  50,000.- 
 

50,000.- 
 

50,000.- 
 

จ านวน
หมู่บ้านท่ีมี
การระบาดฯ 

การระบาดของยา
เสพติดลดลง 

กองสาธาฯ 

6. โครงการประชุมสรุป
ผลงานเพื่อติดตามผล
การด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขในชุมชน 
 
 
 

-เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
มูลฐาน 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  
จ านวน 14  ศูนย์ 

  15,450.- 15,450.- 15,450.- ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานท่ีเข้าร่วม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สาธารณสุข
ฯ 

รวม  3  โครงการ   533,450- 533,450- 533,450-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค 

-เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

หมู่บ้านท่ีมีการระบาด 
ของยาเสพติด  จ านวน  4  
หมู่บ้าน 

  
35,000- 35,000- 35,000- จ านวน

หมู่บ้านท่ีมี
การระบาดฯ 

การระบาดของยา
เสพติดลดลง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

8. โครงการรณรงค์ลด
โลกร้อน 

-เพื่อให้ประชาชนลดการ
เผาขยะ  เผาป่าและ
ผลผลิตทางการเกษตร 

หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
จ านวน 14  หมู่บ้าน 

  12,000- 12,000- 12,000- จ านวน
หมู่บ้านท่ี
เข้าร่วม 

ประชาชนตระหนัก
ถึงปัญหาโลกร้อน
มากขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
9. โครงการส ารวจข้อมูล

สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนตามพระ
ปณิธาน  ศาสตร์ตรา
จารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารีปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อประเมินการสร้าง
พื้นท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
และการดูแลสัตว์เลี้ยง
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสัตว์เลี้ยงสุนัข
และแมว 
 

สุนัขและแมวท้ังท่ีมี
เจ้าของและไม่มีได้รับการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับวัคซีน 

  7,200- 7,200- 7,200- จ านวนสุนัข
และแมว
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน
ร้อยละ  95 

ไม่มีโรคระบาดท่ีมา
กับสุนัข/แมว  ใน
พื้นท่ีต าบลดงเย็น 

 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

รวม  3  โครงการ - - 54,200 54,200 54,200 - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

10. โครงการโรงเรียนตุ้มโฮม
ผู้สูงอายุ ต าบลดงเย็น 
 

 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอายุ  เพื่อ
เสริมสร้างสุขภาพท่ีดีของ
ผู้สูงอายุท้ังด้านร่างกาย
และจิตใจ 

ผู้สูงอายุ ร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 

ของผู้สูงอายุ
เทศบาลต าบลดง
เย็น 

 
 

  
80,000- 80,000- 80,000- ผลสรุปจาก

แบบประเมิน
ความพงึ
พอใจไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 
80 

 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจิตใจ
แจ่มใสลดภาวะซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุผู้สูงอายุเกิด
ความรัก ความสามัคคี มี
การเอ้ืออาทรในชมรม
ผู้สูงอายุสามารถน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สาธารณสุข 

ฯ 

11. โครงการธนาคารขยะ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชนในการคัด
แยกขยะ 

ครัวเรือนในเขต
เทศบาลต าบลดง
เย็นท้ัง 14 
หมู่บ้าน 
 
 

  5,000- 5,000- 5,000- ประเมินจาก
ครัวเรือนและ
จ านวนขยะท่ี
รับซ้ือในแต่ละ
ครั้ง 
 

 

ขยะมีจ านวนลดลง กอง
สาธารณสุข 

ฯ 

รวม  2  โครงการ   85,000- 85,000- 85,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

12. ส าหรับขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน  
ศาสตร์ตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์  อัครราชกุมารี 

เพื่อขับเคลื่อนและเร่งรัดการ
ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้านใน
พื้นท่ีต าบลดงเย็น  เพื่อท า
ให้สุนัขและแมวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีและมี
การด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี 

 

สุนัขและแมว  
ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี(หมู่ท่ี 1-14)
ในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น 

  72,000- 72,000- 72,000- สุนัขและ
แมว ร้อยละ  
90 ได้รับ
การฉีด
วัคซีน 

ไม่มีโรคพิษสุนัข
บ้าระบาดในพื้นท่ี
ต าบลดงเย็น 

กอง
สาธารณสุข 

13. โครงการประชุมเชิง 
ปฏิบัติ 
การ จัดท าแผนชุมชน  
ในการสร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค 
 

เพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นท่ี  

กลุ่มเป้าหมาย
จ าแนกตามช่วงวัย 

  15,450- 15,450- 15,450- ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหา
ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรค ตรงความ
ต้องการ 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  2  โครงการ   87,450- 87,450- 87,450-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

14. โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

1. เพื่อสืบสาน
พระ ปณิธานของ
ทุก พระองค์ตาม
โครงการ 
พระราชด าริ ด้าน 
สาธารณสุข  
2. เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ดูแล สุขภาพ  
3. เพื่อส่งเสริมให้ 
ประชาชนมี
สุขภาพ ร่างกายท่ี
สมบูรณ์ แข็งแรง  
 

เพื่อด าเนินการ
ตามโครงการ 
พระราชด าริ 
ด้าน 
สาธารณสุข 
อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ 3 
โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  280,000- 280,000- 280,000- - การเสพยา
เสพติดลดลง
ในวัยลดลดลง
ร้อยละ 25 
- โรคขาดสาร
ไอโอดีนลดลง
ร้อยละ 3 
- โรคพยาธิ
ใบไม้ในตับ
ลดลงร้อยละ 
20 
-โรคมาลาเรีย
ลดลงเหลือ
ร้อยละ 0   

1. ได้สืบสานพระ 
ปณิธานของทุก 
พระองค์ตาม
โครงการ 
พระราชด าริ ด้าน 
สาธารณสุข  
2. วัยรุ่นเกิด
ค่านิยมการ
แสดงออกท่ี
ถูกต้องโดยไม่ข้อง
แวะกับยาเสพติด 
3. ได้ส่งเสริมให้ 
ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการดูแล 
สุขภาพ  
4. ไม่มีการระบาด
ของโรคมาลาเรีย   

กอง
สาธารณสุข 

รวม  1  โครงการ   280,000- 280,000- 280,000-    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

15. โครงการบริการ 
สาธารณ 
สุขขั้นพื้นฐาน 
เทศบาลต าบลดงเย็น 

ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ตรงความ
ต้องการ 

กลุ่มเป้าหมายจ าแนกตาม
ช่วงวัย 

  10,000- 10,000- 10,000- ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

ประชาชนได้รับ
การแก้ไขปัญหา
ด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรค ตรงความ
ต้องการ 

กอง
สาธารณสุข 

16. โครงการอบรมและ 
รณรงค์โรค 

พิษสุนัขบ้า 
ในสัตว์เลี้ยง 
สุนัขและแมว 

เพื่อป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้า  ลดอัตราเสี่ยง
ของการเจ็บป่วยและตาย   
ของประชาชน  จากสุนัข
และแมวจรจัดใน  

เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
ยาคุมก าเนิดในสุนัขและ
แมวจรจัด   

  15,000- 15,000- 15,000- จ านวนสัตว์ท่ี
ได้รับการฉีด
วัคซีน 

สามารถควบคุม
การแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้า  
ลดอัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้าใน
คนท่ีถูกสุนัขกัด 

กอง
สาธารณสุข 

17. โครงการรณรงค์ 
จังหวัดสะอาดรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ถนน ชุมชน ท่ี
สาธารณะ ส านักงาน
เทศบาลมีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

ท าความสะอาดพื้นท่ีถนน 
ชุมชน ท่ีสาธารณะ 
ส านักงานเทศบาล โดย
ชาวบ้านและพนักงาน 

  14,500- 14,500- 14,500- จ านวนผู้เขา
ร่วมโครงการ 

ถนน ชุมชน ท่ี
สาธารณะ 
ส านักงาน
เทศบาลมีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  3  โครงการ - - 39,500- 39,500- 39,500- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

18 ค่าใช้จ่ายโครงการแก้
ไชปัญหายาเสพติด 

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด่วนท่ีสุด  ท่ีมท 
0808.2/ว 543 ลงวันท่ี  
23  มีนาคม  2550 
 

จัดท าโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้กับ
ประชาชนท่ียุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 
จ านวน 14  หมู่บ้าน 

 
 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

300,000.- 
 

จ านวนผู้ติดยา
เสพติด 
จ านวนผู้ผ่าน
การบ าบัด 
จ านวนผู้ค้า
ลดลง 

ปัญหายาเสพติด
ในต าบลดงเย็น
ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

19 โครงการประกวด
ชุมชนน่าอยู่ขยะเหลือ
ศูนย์ 

เพื่อปลุกจิตส านึกให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลดงเย็น 
ตระหนักและมีส่วนร่วม
ในการลดและจัดการ
ขยะในครัวเรือน 

 
 
  

หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น  จ านวน  
14 หมู่บ้าน 

 
 

22,000 22,000 22,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ขยะในต าบล
ลดลง และพื้นท่ี
ในต าบลสะอาด 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  2  โครงการ - - 322,000.- 322,000.- 322,000.- - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

       4 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

20 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

เพื่อเสริมสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

ประชาชนในพื้นท่ีใน
เขตเทศบาลต าบลดง
เย็น 

 
 

230,000 230,000 230,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีการจัดบริการ
สุขภาพท่ี
สอดคล้องกับ
บริบทและความ
ต้องการของ
ประชนในพื้นท่ี 

กอง
สาธารณสุข 

21 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
 
 

 
 

40,000- 40,000- 40,000- จ านวน 
ครั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ 

กอง
สาธารณสุข 

22. ค่าใช้จ่ายเพื่อ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 
 

 
 

40,000- 40,000- 40,000- จ านวน 
ครั้ง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  3  โครงการ - - 310,000.- 310,000.- 310,000.- - - - 

รวม  22 โครงการ - - 1,782,100 1,782,100 1,782,100 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง จัดท าเอกสาร 
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในการ
เลือกตั้ง  ส าหรับการเลือกตั้ง
ท่ัวไป หรือเลือกตั้งซ่อม
เทศบาลต าบลดงเย็นฯลฯ 

ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 
หมู่ท่ี 1-14 

  700,000- 700,000- 700,000- จ านวนผู้
มาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถ
ใช้สิทธิเลือกตั้งได้
ครบตามจ านวนผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

2. โครงการทัศนะ
ศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเทศบาล/ผู้บริหาร/
สมาชิกสภา /ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

พนักงานเทศบาล/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
/ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

  500,000- 500,000- 500,000- ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

บุคลากรของ
เทศบาลมี
ศักยภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่า
ฝึกอบรมและสัมนาต่างๆ 
 

พนักงานเทศบาล
ต าบลดงเย็น 
 

  50,000- 50,000- 50,000- จ านวน
ครั้งท่ี 

 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

4. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 

  200,000- 200,000- 200,000- จ านวน
ครั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 1,450,000- 1,450,000- 1,450,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

     3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

5. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  60,000- 60,000- 60,000- จ านวน
ครั้ง 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

  40,000- 40,000- 40,000- จ านวน
ครั้ง 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

7. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 

  40,000- 40,000 40,000- จ านวน
ครั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

กองคลัง 

8. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
 

  40,000 40,000 40,000 จ านวน
ครั้ง 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9. ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สิน 

  30,000 30,000 30,000 จ านวน
ครั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 210,000- 210,000- 210,000- - -  

รวม 9 โครงการ - - 1,660,000- 1,660,000- 1,660,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     3.1 แผนงานสถิติและวิชาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง 

เพื่อสร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็น  ท้ัง  14 
หมู่บ้าน 

  15,000- 15,000- 15,000- จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

ประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง
เพิ่มมากขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

2. ค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

  5,000- 5,000- 5,000- จ านวนครั้ง  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

3. ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุนบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

พนักงานเทศบาลต าบลดง
เย็น 

  20,000- 20,000- 20,000- จ านวนครั้งท่ี
จัด 
 
 
 
 

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

รวม 3 โครงการ - - 40,000- 40,000- 40,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหารเสริมสร้างเสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 

 5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     3.1 แผนงานสถิติและวิชาการ  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. โครงการจัดเวที
ประชาคมและทบทวน
แผนชุมชน 

เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ
เทศบาล 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลดงเย็นท้ัง 14 
หมู่บ้าน 

  40,000- 40,000- 40,000- จ านวน
หมู่บ้านท่ี
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากขึ้น 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

5. โครงการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดท าแผนพัฒนา
และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
จ านวน  14  หมู่บ้าน 

  30,000- 30,000- 30,000- ความเพียงพอ
ของฐานข้อมูล 

มีฐานข้อมูล
เพียงพอในกา
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

6. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการท้ัง
ในและนอก
ราชอาณาจักร 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการท้ังใน
และนอกราชอาณาจักร 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการท้ังใน
และนอกราชอาณาจักร 
 

  20,000- 20,000- 20,000- จ านวนครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการท้ังในและ
นอก
ราชอาณาจักร 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

7. ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน 

  20,000- 20,000- 20,000- จ านวนครั้ง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

รวม 4 โครงการ - - 110,000- 110,000- 110,000- - -  
รวม 7 โครงการ - - 150,000- 150,000- 150,000- - -  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

1. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านดง
เย็น  หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
5  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

2. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้าน
หนองแคน  หมู่ท่ี  2 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

3. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านป่ง
โพน  หมู่ท่ี  3 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
6  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

4. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านสาม
ขัว  หมู่ท่ี  4 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

5. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านโคก
ตะแบง  หมู่ท่ี  5 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

6. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านโพน
สว่าง  หมู่ท่ี  6 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 12,000,000 15,000,000 15,000,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

7. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านโคก
ขามเลียงน  หมู่ท่ี  7 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
5  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

8. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านนา
จาน  หมู่ท่ี  8 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

9. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านค า
บง  หมู่ท่ี  9 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
5  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้าน
ดอนสวรรค์  หมู่ท่ี  10 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

11. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านโนน
สวรรค์  หมู่ท่ี  11 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12. โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิว Asphaltic 
Concerete  ภายใน
หมู่บ้าน  สายบ้านนา
ทอง  หมู่ท่ี  12 
 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ซ่อมสร้างถนน  ผิว Asphaltic 
Concerete  หนา  4  ซม.กว้าง  
4  เมตร ยาว  2,000  เมตร 

  5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

13. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
โพนสว่าง-นาทาม 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน  ผิว 
Asphaltic Concerete  
หนา  4  ซม.กว้าง  8 เมตร 
ยาว  7,000  เมตร 

  31,500,000 31,500,000 31,500,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
โคกขามเลียน-นาสอง
เหมือง 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน  ผิว 
Asphaltic Concerete  
หนา  4  ซม.กว้าง  8  เมตร 
ยาว  8,000  เมตร 

  36,000,000 36,000,000 36,000,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายบ้าน
สามขัว-เหล่าคาม 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนน  ผิว 
Asphaltic Concerete  
หนา  4  ซม.กว้าง  8  เมตร 
ยาว  8,700  เมตร 

  39,150,000 39,150,000 39,150,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 106,650,000 106,650,000 106,650,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

16. 
 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลูกรังสายบ้าน
สามขั่ว-เหล่าคาม 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

ซ่อมสร้างถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง  
8  เมตร  ยาว  8,700  เมตร 

  8,700,000 8,700,000 8,700,000 ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

17. โครงการขุดลอกหนอง
สาธารณะประโยชน์  
ห้วยไค้  บ้านโคก
ตะแบง  หมู่ท่ี  5 
 
 

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 
 

ขุดลอกห้วยไค้  กว้าง  8  เมตร  
ยาว  300  เมตร 

  500,000- 500,000- 500,000- ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

18. โครงการขุดลอกห้วย
ใหญ่  หมู่ท่ี  13 

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

ขุดลอกห้วยใหญ่กว้าง  8 เมตร  
ยาว  300  เมตร 

  500,000- 500,000- 500,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 9,700,000 9,700,000 9,700,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

19. โครงการขุดลอกหนองกุดคอ
ก่าน  หมู่ท่ี  8 

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร
และเลี้ยงสัตว์ 

ขุดลอกหนองกุดคอกาด  
กว้าง  100  เมตร  ยาว  100  
เมตร 

  1,000,000- 1,000,000- 1,000,000- ระยะทาง
(เมตร) 

เพื่อให้ราษฎรมี
แหล่งน้ าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดงเย็น-โนนตาหวาน หมู่ท่ี  
1  ต าบลดงเย็น  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร  

  9,000,000- 9,000,000- 9,000,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
หนองแคน-ป่าช้า
สาธารณประโยชน์บ้าน
หนองแคน หมู่ท่ี  2  ต าบล
ดงเย็น อ าเภอเมือง  จังหวัด
มุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคมสะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร  

  1,800,000- 1,800,000- 1,800,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 11,800,000 11,800,000 11,800,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

22. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ป่งโพน-ทางไปบ้านค าบง 
(ห้าแยก) หมู่ท่ี 3 ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  7,800,000- 7,800,000- 7,800,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
สามขัว-ทางไปแก้งจันทร์แดง  
หมู่ท่ี  4  ต าบลดงเย็นอ าเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  9,000,000- 9,000,000- 9,000,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

24. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกตะแบง-วัดป่าเทพนิมิต 
หมู่ท่ี 5 ต าบลดงเย็น  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  9,000,000- 9,000,000- 9,000,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 25,800,000 25,800,000 25,800,000 - -  

แบบ ผ.02/1 



201 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โพนสวาง-ร.ร.โพนสวาง,นา
หนอง หมู่ท่ี 6 ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  4,200,000- 4,200,000- 4,200,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

26. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โคกขามเลียน-ข้างวัด,ค าพนา 
หมู่ท่ี 7 ต าบลดงเย็น  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  3,000,000- 3,000,000- 3,000,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นาจาน-ศพด. บ้านหนองแคน 
หมู่ท่ี 8 ต าบลดงเย็น  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  1,500,000- 1,500,000- 1,500,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 8,700,000- 8,700,000- 8,700,000- - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

28. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ค าบง-บ้านป่งโพน หมู่ท่ี 9 
ต าบลดงเย็น  อ าเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  1,500,000- 1,500,000- 1,500,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
ดอนสวรรค์-หนองเป็ดก่า หมู่
ท่ี 9 ต าบลดงเย็น  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  1,200,000- 1,200,000- 1,200,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โนนสวรรค์-รอบบ้านเชื่อมทาง
หลวงชนบท หมู่ท่ี 11 ต าบล
ดงเย็น  อ าเภอเมือง  จังหวัด
มุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  660,000- 660,000- 660,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 3,360,000- 3,360,000- 3,360,000- - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

31. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นาทอง-สี่แยกข้าง ร.ร. ดงเย็น
วิทยาคม หมู่ท่ี 12 ต าบลดง
เย็น  อ าเภอเมือง  จังหวัด
มุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  2,200,000- 2,200,000- 2,200,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน 
ภูทอง-ทางออกบ้านน้อยสี
ชมพู หมู่ท่ี  13 ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  1,100,000- 1,100,000- 1,100,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
โพนสวาง-ชลประทานโพน
สวาง หมู่ท่ี 14 ต าบลดงเย็น 
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก  
ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 

  4,200,000- 4,200,000- 4,200,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 7,500,000- 7,500,000- 7,500,000- - -  

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     4.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

34. โครงการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมด้วยกล้องวงจร
ปิด(CCTV  system) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ราษฎร 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ
ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน 
หมูท่ี 1-14 ต าบลดงเย็น  
อ าเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 
จ านวน  16  จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1,000,000- 1,000,000- 1,000,000- ระยะทาง
(เมตร) 

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 1,000,000- 1,000,000- 1,000,000- - -  
รวม 34 โครงการ - - 228,510,000 228,510,000 228,510,000 - -  

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

1. 
 
 
 

บริหารงานท่ัวไป ค่า
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. เก้าอ้ีพลาสติก 100 ตัว 
 

  15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

2. ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์
(Smart Card Reader) 5 เครื่อง 
 

  3,500 3,500 3,500 ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 

  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

3. ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  
1  เครื่อง 

  17,000 17,000 17,000 ส านักปลัด 

4. ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ 

  4,300 4,300 4,300 ส านักปลัด 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล 1 เครื่อง 

  22,000 22,000 22,000 ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

6.ค่าจัดซ้ือผ้าม่านรถตู้    
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

ส านักปลัด 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
 
 

7. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า   5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด 

8. สว่านไฟฟ้า   5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด 

9. เครื่องเจีย 
 
 

  5,000 5,000 5,000  

รวม 9 โครงการ - - 86,800 86,800 86,800 - 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

2. 
 
 

บริหารงานท่ัวไป 
(งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เก็บเอกสาร 2 ชั้นโล่ง 2 ชั้นล่างบานเปิดทึบ   10,000 10,000 10,000 กองวิชาการ 

 
 
 
 
 

  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
 
 

  22,000 22,000 22,000 กองวิชาการ 

3.เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า(UPS) ขนาด  800  
VA จ านวน  1  เครื่อง 
 

  1,200 1,200 1,200 กองวิชาการ 

4. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 

  4,300 4,300 4,300 กองวิชาการ 

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
 
 
 
 
 
 

  17,000 17,000 17,000 กองวิชาการ 

รวม  5  โครงการ - - 54,500 54,500 54,500 - 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

3. 
 
 

บริหารงานคลัง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เหล็ก  2  บานเปิด  จ านวน  5  หลัง 
 
 

  27,500 27,500 27,500 กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน  2 เครื่อง 
 
 

  34,000 34,000 34,000 กองคลัง 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 
16 ล้านพิกเซล 

  13,600 13,600 13,600 กองคลัง 

รวม  3  โครงการ - - 75,100 75,100- 75,100- -  

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

4. 
 
 
 
 
 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 
 

1. รถบรรทุกดีเซลขนาด  1  ตัน  แบบ  ดับเบิล
แคบ 

  814,000 814,000 814,000 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 
 
 

2. วิทยุติดรถยนต์ 25 วัตต์   24,000 24,000 24,000 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
 
 

3.เลื่อยยนต์   15,000 15,000 15,000 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 
 
 
 
 

4.ถังดับเพลิง เคมี แบบแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 
จ านวน 10 ถัง  
 
 
 
 
 
 

  14,000 14,000 14,000 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

รวม  4  โครงการ - - 867,000 867,000 867,000 -  

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

5. 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 
 
 

  10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  
3,600  บีทีย ู

  50,000 50,000 50,000 กองการศึกษา 

3. ชั้นวางเอกสาร 12 ช่อง ขนาด 120x40x 180 
จ านวน  1  อัน 
 

  3,290 3,290 3,290 กองการศึกษา 

4. พัดลมโคจร  ขนาดใบพัด  18  น้ิว  ปรับ
แรงลมได้สามระดับ  จ านวน  2  ตัว 
 

  30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา 

5. ชั้นวางรองเท้าพลาสติก 12  ช่อง ขนาด 
131x22x43 ซ.ม จ านวน 2ชุด 
 

  7,800 7,800 7,800 กองการศึกษา 

6. โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 120x 60 x50  
 
  

  15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา 

7.โต๊ะโฟเมก้า ขนาด 60x 120 x75  
 

  6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

8. ชั้นวางของ  30  ช่อง  -ขนาด 150x 30x 90 
 

  6,500 6,500 6,500 กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

 
 

แผนงานการศึกษา 
 

ครุภัณฑ์ 

 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 9. โต๊ะหินอ่อนสี่เหลี่ยม  ขนาด 90x90 พร้อม
เก้าอ้ี 4 ตัว 

  3,500 3,500 3,500 กองการศึกษา 

10. เครื่องดุดฝุ่น ขนาด  15  ลิตร   
 

  6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

11. พัดลมไอเย็น   
 

  6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

12. รถบรรทุก(ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ปริมาณ
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีๆ  ขับเคลื่อน  
2  ล้อ  แบบ  ดับเบิลแคบ 
 

  814,000 814,000 814,000 กองการศึกษา 

13. รถจักรยานยนต์  ขนาด  110  ซีซี  
แบบกียร์ธรรมดา 
 

  40,800 40,800 40,800 กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์
การศึกษา 

14. โต๊ะนักเรียน  ขนาดกว้าง  60 ยาว  40  สูง  
76  ซม.  พร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  30  ชุด 
 

  33,000 33,000 33,000 กองการศึกษา 

15. โต๊ะอนุบาลแบบขาพับ  หน้าปิดผิวโฟเมก้า
ขาว  ขนาด  60 x 120 x55 
 

  11,600 11,600 11,600 กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

16. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  2  
เครื่อง 
 

  19,000 19,000 19,000 กองการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

17. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
จอไม่น้อยกว่า  19  น้ิว  จ านวน  2  เครื่อง 
 

  10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

18. เครื่องพิมพฺแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink  Tank  Printer)  จ านวน  2  เครื่อง 
 

  8,600 8,600 8,600 กองการศึกษา 

19. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED 
ขาวด า ชนิด network แบบท่ี  1  จ านวน 2 
เครื่อง 
  

  15,800 15,800 15,800 กองการศึกษา 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

20. โทรทัศน์  แอลอีดี(LED TV) แบบ Smart 
TV ขนาด  40  น้ิว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  17,700 17,700 17,700 กองการศึกษา 

รวม  20  โครงการ - - 1,114,590 1,114,590 1,114,590   กองการศึกษา

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสาธารณสุข 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เหล็ก  2  บาน  จ านวน  1  หลัง 
 
 

  5,000 5,000 5,000 กอง
สาธารณสุข 

2. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 
 

  14,000 14,000 14,000 กอง
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน  1  เครื่อง 
 

  21,000 21,000 21,000 กอง
สาธารณสุข 

4. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED สี 
(18 หน้า /นาที) 
 

  10,000 10,000 10,000 กอง
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 
 

5. เครื่องขยายเสียงแบบพกพาอเนกประสงค์ 
 
 

  8,000 8,000 8,000 กอง
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 
 
 
 

6. โซฟาแบบไม้   20,000 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข 

รวม  6  โครงการ - - 78,000 78,000 78,000 - 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

7. 
 
 
 
 
 
 
 

งานสังคมสงเคราะห์ 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 1. ตู้เหล็ก  2  บาน   
 
 

  10,000 10,000 10,000 สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน  
จ านวน  1  เครื่อง 
 

  21,000 21,000 21,000 สังคม
สงเคราะห์ 

3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED ขาว
ด า 
 

  3,300 3,300 3,300 สังคม
สงเคราะห์ 

4. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า(UPS) ขนาด  800  
VA จ านวน  1  เครื่อง 
 

  8,400 8,400 8,400 สังคม
สงเคราะห์ 

5. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 
 

  4,300 4,300 4,300 สังคม
สงเคราะห์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 

6. เครื่องขยายเสียงแบบพกพาอเนกประสงค์ 
 
 

  8,000 8,000 8,000 สังคม
สงเคราะห์ 

รวม  6  โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 - 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลดงเย็น  อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ แผนงาน หมวด 
 

ประเภท 
เป้าหมาย(ผลผลิตครุภัณฑ์) งบประมาณ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หลัก 

 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

8. 
 
 
 
 
 
 
 

งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

1. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จ านวน  2 เครื่อง   
 
 

  19,000 25,000 25,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
2. โต๊ะท างานพนักงานราชการพร้อมเก้าอ้ี  1  
ชุด 
 

  7,000 7,000 7,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 

3. เครื่องยนต์รถไถนาเดินตาม 
 

  60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 

 
4. กล่องส่องระดับ 

 
  30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

5. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า(UPS) ขนาด  800  
VA จ านวน  1  เครื่อง 
 

  8,400 8,400 8,400 กองช่าง 

6. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
 

  4,300 4,300 4,300 กองช่าง 

7.กล้องวงจรปิด 
 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองช่าง 

รวม  7  โครงการ - - 1,128,700 1,128,700 1,128,700 - 

รวม  58  โครงการ - - 2,571,890- 1,443,190- 1,443,190- - 

แบบ ผ.03 
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ส่วนท่ี 4 

 

 

   
การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม (Innovation) และ กระบวนการบริหารใหม่ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม และประเมินผลก็เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและประเมินผลความส าเร็จ
ของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันหรือไม่ 
 
   
 
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน  (Planning) การน า
แผนไปปฏิบัติ (Implementation)  และการติดตามประเมินผล (Monitor and  Evaluation) ฉะนั้นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ดังนี้    
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยตรวจสอบ
กระบวนการด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและข้ันตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  3 พ.ศ.2561  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2931  ลงวันที่  15 พฤษภาคม   
 เป็นกรอบ ในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล       
  2) ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตาแกะ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจ 
ของประชาชน   
 
 
 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย 
เพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการใด 
เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือช้ีวัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ    
   1) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ข้ันตอนการด าเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวช้ีวัด       
   2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม  
 
 

การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
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   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ จะน าข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้
ในการ ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ  
 
 
 
   1. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 2 ประเภท  คือ         

    1.1  แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)                   

  1.2  แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
       2. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     3. ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม   
 
 
     
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวช้ีวัด 
(Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและตัวช้ีวัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
(Standard Criteria) 

ตัวช้ีวัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต  ผลลพัธ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่
แล้ วเส ร็ จ กับ จ านวนโคร งการ
ทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ 
ประชาชน 

ระดับความพงึพอใจ       สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจและไม่
พอใจผลสะท้อนกลับ 

 
 
  
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีสมมุติฐานว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนก่อน หน้าที่
แผนพัฒนาจะด า เนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่ งผลต่อการติดตาม และ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวช้ีวัด 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
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แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ
(Input)

แบบที่ 1
การประเมินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

แบบติดตามแผนฯ
(Process)

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
(Output)

แบบที่ 3/1
แบบประเมินการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

แบบท่ี 3/2
แบบประเมินความพอใจต่อผล

การด าเนินงานขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ระบบการจดัท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 

-แผนพัฒนาท้องถิน่ 

-งบประมาณรายจา่ย 

-บุคลากร 

กระบวนการ 

-การใช้ทรัพยากร 

-การด าเนินการตาม
แผน 

ผลผลิต 

-ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนใน
เชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 

-ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนเม่ือ
เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  / 

ระบบตดิตาม  (Monitoring) 

-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล  (Evaluation) 

-ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ / เป้าหมาย 

-การเปลี่ยนแปลงของทอ้งถิน่ในภาพรวม 

ระบบติดตามและ 

ประเมินผลแผน 

4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   
   องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ ได้จัดบริการสาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน ทั้งนี้มุ่งหวังให้ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ในส่วนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน ซึ่งเป็นการแปลง แผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ 
(Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น สามารถเห็นผลส าเร็จได้ทันทีเม่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลาง
และยาว ต้องใช้เวลาใน การพัฒนาและด าเนินการ  โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ ได้วางแผน
ด าเนินการพัฒนาท้องถ่ินในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้    
 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1. พัฒนาการศึกษาและสงัคมใหมี้
คุณภาพ 

- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้
ได ้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน  
- ส่ ง เส ริ มท านุ บ ารุ งศ าส นา  ศาสน สถาน  อนุ รัก ษ์ และสื บ ส าน
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน   
- ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว  
- ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี   ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส  
- ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ   การป้องกัน  และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
- การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
- ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน  

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐาน 

- ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เข่ือน 
ระบบระบายน้ า  
- จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงทั้งต าบล  
- ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค  

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- ก่อสร้าง ปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ  

4. พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะ
ความยากจน 

- ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ  ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎี
ใหม่  
- ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  
- ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถ่ินและส่งเสริมสินค้า OTOP 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  นันทนาการให้กับประชาชนทุก
ระดับและพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
- ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่
นันทนาการ  
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   โดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยว  
 

6. ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและ
เสริมสร้างสันติสุข 

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน 
- ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนบัสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในท้องถ่ิน 
- ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ 
 

 
 
   
  หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินพบว่า ในข้ันตอนการจัดท าแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบ
ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยค านึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นส าคัญ ในส่วนของ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การด าเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม 
ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางเท้า และท่อระบายน้ า อัน
เนื่องมาจากปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ในทางปฏิบัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลตาแกะ  ได้ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการ/ กิจกรรม เป็นประจ าทุกๆ เดือน เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ว่าอยู่ในข้ันตอนใด เป็นไปตาม แผนการด าเนินงานหรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรค
อย่างไร พร้อมจัดท ารายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในข้ันตอนการน าแผน
ไปสู่ปฏิบัติ ให้สามารถอ านวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการแก่ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
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1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

   (1)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)    ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)    ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)    วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)    กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)    เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)    จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)    แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)    ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)   ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 คะแนน 
   (2)   ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง               
5 คะแนน 
   (4)   โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)   เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)    โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)    โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)    โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)    งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา      
    ท้องถิ่น  ประกอบด้วย 



221 

 

   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ           5 
คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได ้

1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท าร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
5 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3  

4. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได ้

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน เปน็ต้น 
 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมลูด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุม่อาชีพ กลุม่ทางสังคม การพฒันาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

3  

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิง่ที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ทีมี่ผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพฒันา 
 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง )W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค) 
 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถ่ิน 
ประเด็นปญัหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของ
ท้องถ่ิน และยุทธศาสตร์จงัหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ   
และ Thailand 4.0 
 

10  

สอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนการ
บรหิารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลกัประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 
 

10 
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ประเด็นการ
พิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ได ้

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถ่ิน  
 
 

5 
 
 

 

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่ที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะน าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยทุธศาสตร ์
 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยทุธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพฒันาท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินโดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 
 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจงัหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดและยทุธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 

5  

รวมคะแนน 100  
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1.การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ ก า ร วิ เค ร าะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบาย
ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 
 
 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัด ท า โค รงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โด ย ใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 
 
 
 
 

10  

6. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย ผลผลิต
โครงการมีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไรใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการหากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มให้บอกชัดลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดิน ท่ี มี
ประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ี
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการไดแ้ก่ (1) ความประหยดั (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

5  

5.10 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์    
             

5  

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดขึ้นสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 
 

5  

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ี
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
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 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติรูปภาพกราฟข้อมูลต่างๆ จาก 
 7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
  (1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton  
  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนดข้ึน ทั้ งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ                
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) 
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact) 
 

 
 

 

 

7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 


