
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยทองมาก 

เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
เส้นทางดังกล่าว 

ช่วงที่1 กว้าง 
2.50ม.ยาว 88 
ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.50 ม.ยาว 72 
ม. ช่วงที่ 3 กว้าง 
3 ม.ยาว 85 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 727 ตร.ม. 

338,000   - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ถนนมาตรฐานและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 

 
 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ยาว 66 ม.
หมู่ที่ 1 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.30 
ม. ลึกเฉลี่ย0.55
ม.ยาว 66 ม. 
และวางท่อศก.
0.40 ม. พร้อม
บ่อพักยาว 70 ม. 
ยาวรวม 136 ม 

244,000    - - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน 

ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

- 450,000 - - จ้านวนกล้อง
วงจรปิดทีไ่ด้รับ
การติดตั้ง 

ลดปัญหาอาชญากรรม กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งกระจก
โค้ง ซอย 1,2,7  
ดอนแก้ววิลล่า หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาชน
สามารถมองเห็นรถ
ก่อนออกซอย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

- 30,000    - - จ้านวนกระจกที่
ได้รับการติดตั้ง 

ลดอุบัติเหตุในเส้นทาง
สัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน  
สามารถใช้
ประโยชน์จากศาลา
อเนกประสงค์ 

ประชาชน มี
สถานที่ท้า
กิจกรรม 

- - 500,000    - จ้านวนศาลา
อเนกประสงค์ที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากศาลา
อเนกประสงค์ 

กองช่าง 

6 โครงการติดต้ังปูาย
บอกเส้นทางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 

เพื่ออ้านวยความ
สะดวกในการ
สัญจร 

ติดต้ังปูายบอก
ทางภายใน
หมู่บ้าน อย่าง
ท่ัวถึง 

- 15,000    - - จ้านวนปูายบอก
ทางที่ได้รับการ
ติดต้ัง 

ผู้สัญจร สามารถรู้
เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการย้ายเสาไฟฟาู
บริเวณทางเข้าซอย 6 
หมู่ที่ 1 

เพื่อท้าให้ถนนกว้าง
ยิ่งขึ้น 

ได้ถนนกวา้งขึ้น - 10,000    - - จ้านวนเสาไฟฟูา
ที่ได้รับการยา้ย 

ความสะดวกสบายใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

8 โครงการเสริมผิวถนน
ในบ้านดอนแก้ววิลเลจ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

- - - 500,000    พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ถนนมาตรฐานและ
ความสะดวกในการ
สัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบาย
น้้าถนนสายหลัก 36 
หมู่ที่ 2 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าดียิง่ขึ้น 

วางท่อ ศก. 0.40 
ม.ความยาว 63 
ม. พร้อมบ่อพัก 

100,000 - - - ความยาวของท่อ
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบาย
น้้าถนนสายหลัก 325 
ม. หมู่ที่ 2 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าดียิง่ขึ้น 

วางท่อ ศก. 0.40 
ม.ความยาว 325 
ม. พร้อมบ่อพัก 

- 520,000    - - ความยาวของท่อ
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

11 โครงการวางท่อระบาย
น้้า ถนนสายหลัก 
325 ม.หมู่ที่ 2 

เพื่อท้าให้การระบาย
น้้าดียิ่งขึน้ 

วางท่อ ศก. 0.40 
ม.ความยาว 325 
ม. พร้อมบ่อพัก 

- - 520,000    - ความยาวของท่อ
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

12 โครงการเสียงตามสาย
ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับข่าวสารที่
ทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

- - - 100,000    จ้านวนเสียงตาม
สายทีไ่ด้รับการ
ติดตั้ง 

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าบ้านดารา
รายณ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อท้าให้การระบาย
น้้าดียิ่งขึน้ 

กว้าง 0.50 ม. 
ลึกเฉลี่ย0.50ม. 
ยาว 35 ม. 

- - - 87,500    ความยาวของท่อ
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างพนัง
กันน้้า ข้างบา้นคุณ
อ้อยใจถึงหน้าบ้านอุ๊ย
ตุ่น ดอนดี หมู่ที่ 2 

เพื่อลดปัญหา
อุทกภัยปูองกันการ
กัดเซาะตลิงลา้
เหมือง 

สามารถปูองกัน
การกัดเซาะตลิง
ล้าเหมือง 

- - - 500,000    ความยาวของ
พนังกั้นน้้าที่
ได้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาลานกิจกรรม 
หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ท้ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
สถานทีท่้า
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสต่างๆ 

525,000    - - - จ้านวนอาคารที่
เพิ่มข้ึนในการใช้
ประโยชน ์

ประชาชนใช้ทา้
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อระบาย
น้้าพร้อมฝาปิด ซอย
หนองปรึกหมู่ที่ 3 
 

เพื่อลดปัญหาน้า้
ท่วมขัง 

วางท่อ ศก. 0.40 
ม. ความยาว 
120 ม พร้อมบ่อ
พัก 
 

- 192,000    - - ความยาวของท่อ
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ซอยหนองปรึก 
ยาว 160 ม. หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 160 ม หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 640 
ตร.ม 

- 298,000    - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ในหมู่บ้านอัม- 
รินทร์ หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 215 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.หรือมีพื้นที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
1,075 ตร.ม. 

- - 500,000    - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.ในหมู่บ้านอัม- 
รินทร์  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว215 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
1,075 ตร.ม. 

- - - 500,000    พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

20 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค ์
หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้ท้ากิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

มีสถานทีท่้า
กิจกรรมได้อย่าง
สะดวก 

400,000    - - - จ้านวนอาคารที่
เพิ่มข้ึนในการใช้
ประโยชน ์

มีสถานทีท่้ากิจกรรมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.โดยใช้แรงงาน
ราษฎรบางส่วน  
หมู่ที่ 4                

เพื่อประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ใช้เส้นทาง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 
3.50 ม. ยาว 20 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.ช่วงที่ 2 กว้าง 
3.50 ม. ยาว 30 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.ช่วงที่ 3 กว้าง 
4.00 ม. ยาว 
12.50 ม. หนา 
0.15 ม. 

105,000    - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ซอย 12 
หมู่ที่ 4 

เพื่อลดปัญหาน้า้
ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. ยาว 142 ม. 

- 355,000    - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

23 โครงการต่อเติมอาคาร
สินค้า OTOP หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนจะได้
มีสถานทีท่้าอาชีพ
เสริม 

ประชาชนมี
สถานทีท่้าอาชีพ
เสริม 

- 200,000    - - จ้านวนอาคารที่
เพิ่มข้ึนในการใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีอาชีพเสริม กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมปูอมยาม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อใช้รักษาความ
ปลอดภัยในหมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- - 100,000    - จ้านวนอาคารที่
เพิ่มข้ึนในการใช้
ประโยชน ์

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ปากซอย
9/1 ถึงปากซอย 12 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้การระบาย
น้้าดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. ยาว 147 ม. 

- - 367,500    - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

26 โครงการเปลี่ยนเสา
ไฟฟูา ซอย 7 หน้า
บ้านผู้ช่วยสมพูล  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยจาก
เสาไฟฟาูที่ชา้รุด 
 

ท้าให้ประชาชน
รู้สึกปลอดภัย 

- - 30,000     - จ้านวนเสาไฟที่
ได้รับ 

ปูองกันเสาไฟที่อาจหัก
ได ้

กองช่าง 

27 โครงการจัดซื้อที่ดิน
ขยายเขตศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการ
ใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน 
 

ท้าให้ประชาชนได้
มีพื้นที่ใช้
ประโยชน์เพิ่มมาก
ขึ้น 

- - - 500,000     จ้านวนพื้นที่
เพิ่มข้ึนในการใช้
ประโยชน ์

มีสถานทีท่้ากิจกรรมได้
อย่างสะดวก 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.โดยใช้แรงงาน
ราษฎรบางส่วน  
ซอย 15 หมู่ที่ 5 
 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รบัความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 82 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. มี
พื้นที่ใช้เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 328 
ตร.ม 

153,000    - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.โดยใช้แรงงาน
ราษฎรบางส่วน  
ซอย 17 หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 182 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. มีพื้นที่ใช้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า728 
ตร.ม. 

340,000    - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.โดยใช้แรงงาน
ราษฎรบางส่วน  
ซอย 9 หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 3.50 
ม. ยาว 120 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. มีพื้นที่ใช้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
420 ตร.ม. 

195,000    - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าหลังบ้านคุณ
วิเชียร์ นุ่นรอด  
หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง0.8ม.  
ลึกเฉลี่ย 1.00  
ยาว 155 ม. 
 
 

- 620,000    - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.เชื่อมฉัตรมงคล 
ซอย 1 หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 3.50 
ม. ยาว 88 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม.  มีพื้นที่ใช้เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 308 
ตร.ม. 

- - 143,500    - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ซอย 18 
หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. ยาว 69 ม. 
และวางท่อ
ระบายน้้า ศก. 
0.40 ม. ยาว 5 
ม. พร้อมบ่อพัก 

- - 180,000    - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 
 

34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ตัง้แต่ถนน
โชคชัยโฮมจนถึงหน้า
วัดพระนอน หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. ยาว 295 ม. 

- - - 737,500    ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 
 

35 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. โดยใช้แรงงาน
ราษฏรบางส่วน  
ซอย 19 หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 3.05 
ยาว 118 หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. มี
พื้นที่ใช้เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 413  
ตร.ม. 

- - 193,000    - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ตัง้แต่ปาก
ซอยสันติสุข ถึงลา้
เหมืองสา หมู่ที่ 5 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึก0.50 ม. 
ยาว 170 ม. 
พร้อมวางท่อ ศก. 
0.40 ม. ยาว 5 
ม. พร้อมฝาปิด 

- - 436,200    - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 
 

37 โครงการวางท่อระบาย
น้้าหนา้ศาลา
อเนกประสงค์หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

วางท่อระบายน้า้ 
ศก.0.80 ม. ยาว 
110 ม.พร้อมบ่อ
พัก 

275,000     - - - ความยาวของท่อ
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าซอย 1  
หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. ยาว 95 ม. 
และวางท่อ ศก.
0.40 ม. ยาว 38 
ม.พร้อมบ่อพัก 

298,300     - - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าซอย 6  
หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.30 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 
ม ยาว 67 ม. 
และวางท่อ ศก.  
0.40 ม. ยาว 7 
ม. พร้อมบ่อพัก 

- 145,200     - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าซอย 7  
หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้การ
ระบายน้้าได้ดียิ่งขึน้ 

ขนาดกว้าง 0.30 
ม. ลึก 0.30 ม 
ยาว 67 ม. และ
วางท่อ ศก. 0.40 
ม. ยาว 7 ม.  

- 95,200     - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

41 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกฯ บา้นพนู
สุข ซอย8 หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 
320 ม. หนา
เฉลี่ย  0.05 ม. มี
พื้นที่เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า 1,280  
ตร.ม. 

- 486,400    - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยเลียบลา้
เหมืองสาถึงบ้านเลขที่ 
78 หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.  

- - 93,200    - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

มีเส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

43 โครงการเสริมผิวถนน 
 (Over lay) บริเวณ
สะพานหลังวัดพระ
นอน หมู่ที่ 6 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 260 ม.หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. มี
พื้นที่ไมน่้อยกว่า 
1,040 ตร.ม. 

- - 395,200 - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างฝุาย
ชะลอน้า้บริเวณ
สะพานข้ามไปบ้าน
พระนอน(หนา้ร้านขาย
ของเก่า) หมู่ที่ 6 

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช ้ ประชาชน
สามารถใชน้้้าจาก
การกักเก็บ 

- - - 150,000    ฝุายชะลอน้า้
มาตรฐาน 

เกษตรกรมีน้าใช้ตลอด
ฤด ู

กองช่าง 

45 โครงการเสียงตาม
สายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนจะได้
ทราบข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

- - - 200,000    จ้านวนเสียงตาม
สายทีไ่ด้รับ 

ประชาชนทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามกีฬา
อเนกประสงค์ บริเวณ
ส้านักสงฆ์สนัเหมือง
ประชาราม หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้ในการออก
ก้าลังกายและจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 23 
ม. ยาว 5 ม. สูง 
6.80 

250,000 - - - มีพื้นที่ทีไ่ด้รับ
ประโยชน์เพิ่ม
มากข้ึน 

มีสถานที่ในการออก
ก้าลังกายและจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

47 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดภายในหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 จุด บริเวณ
สี่แยกในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
รู้สึกปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ประชาชนรู้สึก
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

150,000 - - - จ้านวนและ
มาตรฐานของ
กล้องที่ได้รับ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างพนัง
กั้นน้้า หมู่ที่ 7 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้า้ท่วม 

ยาว 90 ม.  
สูงเฉลี่ย0.50 ม. 
พร้อมขุดลอกยาว 
150 ม. 

120,000 - - - จ้านวนความยาว
ของพนังที่ได้รบั 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

49 โครงการวางพืน้สา้เร็จ
เพื่อขยายไหลทาง 
ซอย7 หมู่ที่ 7 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
และท้าให้ถนนกวา้ง
ขึ้น 

ขนาดกว้าง 1.60 
ม. ยาว 63 ม. มี
พื้นที่เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า 100.80 
ตร.ม. 

- 75,000 - - พื้นที่สาธารณะที่
เพิ่มมากขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล. 
บริเวณอู่ซ่อมรถ  
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม 
ยาว 30 ม. 
 

- 75,000 - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

51 โครงการก่อส้รางพนัง
กันดินถนนสายหลัก 
ตั้งแต่ศาลา
อเนกประสงค์ถึงส้านัก
สงฆ์สันเหมืองประชา
ราม หมู่ที่ 7 

เพื่อปูองกันตลิ่งทรุด
ตัว 

ช่วงที่ 1 ยาว 12 
ม. ช่วงที่ 2 ยาว 
30 ม. 

- - 500,000   - ความยาวของ
พนังกันดนิที่
เพิ่มข้ึน 

ลดปัญหาอุทกภัยและ
ตลิ่งทรุดตัว 

กองช่าง 

52 โครงการก่อส้รางพนัง
กันดินถนนสายหลัก  
(โครงการต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อปูองกันตลิ่งทรุด
ตัว 

ความยาว42 ม. - - - 500,000   ความยาวของ
พนังกันดนิที่
เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาอุทกภัยและ
ตลิ่งทรุดตัว 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

53 โครงการเสริมผิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หน้าศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ยาว 60 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 
ม. มีพื้นที่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 240  
ตร.ม. 

91,200   - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า คสล.ห้วย
แม่ชะเยืองหมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 1.25 
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.  
ยาว 100 ม. 

400,000   - - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. 
ห้วยแม่ชะเยือง
(โครงการต่อเนื่อง) 
หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 1.25 
ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 
ม. ยาว 110 ม. 

- 440,000   - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

56 โครงการขยายไหลทาง 
2 ข้างทาง ซอย 9  
หมู่ที่ 8 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

ขนาดกว้างขา้งละ 
0.80 ม. สองข้าง 
ยาว 495 ม หนา 
0.15 ม. 

- 370,000 - - พื้นที่ในการใช้
ประโยชน์ของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

57 โครงการติดตั้งไฟ
สาธารณะ(บริเวณซอย
ข้างคลองชลประทาน) 
หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาชนได้รับ
แสงสว่างในการใช้
เส้นทางดังกล่าว 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

- - 350,000 - จ้านวนไฟฟาู
สาธารณะที่ได้รับ 

ลดอุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้าพร้อมฝาปิด 
หน้าบา้นเลขที่134/4 
ซอย 15  หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 
0.30ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. 
ยาว 68 ม 

- - - 136,000 ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างราว
กันตกบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น 

ความยาว 250ม. - - - 200,000   มาตรฐานของ
ราวกันตก 

ปูองกันอุบัติเหตุ กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.ซอย11 หมู่ที่ 8 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

ขนาดกว้าง  
 4.00 ม.  
ยาว 65 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. มีพื้นที่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 260 
ตร.ม. 

- - - 122,000 พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

61 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนสายหลัก ตั้งแต่
บ้านเลขที่ 162 ถึง
เขตติดต่อแม่สา  
หมู่ที่ 9 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

ขนาดกว้าง 1.30 
ยาว 270 ม. 
หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. มีพื้นที่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
351 ตร.ม. 

165,500 - - - พื้นที่ในการใช้
ประโยชน์ของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

ลดอุบัติเหตุและมี
เส้นทางสัญจรทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 โครงการขยายเสา
ไฟฟูาทุง่นาซอยหัวนา 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเส้นทางดังกลา่ว
มีความสว่างมากข้ึน
และประชาชน
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

ความยาว
ประมาณ  
200 ม. 

180,000 - - - จ้านวนเสาไฟ
และมาตรฐาน 

ประชาชนสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ค.ส.ล. 
ตั้งแต่บ้านเลขที่ 12 
ถึง 162 ม.9 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 
1.20 ม.  
ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 
ยาว 110 ม 

440,000 - - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนน
เข้าหมู่บ้านสวสัดิการ 
อบต.ดอนแก้วถมดิน
ปรับระดับถนน 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

ความกว้างเฉลี่ย 
5.50 ม. ยาว 
230 ม. หนา
เฉลี่ย 1.00 ม.  

330,000 - - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล.เข้าหมู่บ้าน
สวัสดิการ อบต.  
หมู่ที่ 9 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม  
ยาว 230 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. มีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 920 
ตร.ม. 

- 428,000 - - พื้นที่ของเส้นทาง
ที่เพิ่มขึ้น 

ถนนที่ได้มาตรฐาน กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการติดตั้งไฟกิ่ง 
บ้านดอนแก้ววิลเลจ 
โครงการ 1 หมู่ที่ 9 

เพื่อเส้นทางดังกลา่ว
มีความสว่างมากข้ึน
และประชาชน
สะดวกในการใช้
เส้นทาง 

ประชาชนสะดวก
ในการใช้เส้นทาง 

- 100,000 - - จ้านวนไฟกิ่งที่
ได้รับ 

ประชาชนสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งแม่น้า้ปงิพร้อม
บันได หมู่ที่ 9 

เพื่อปูองกันดิน 
ทรุดตัว 

ตลิ่งที่มีความ
ทนทานและ
แข็งแรง 

- - 500,000 - ความยาวของ
พนังทีไ่ด้
มาตรฐานเพิ่ม
มากข้ึน 

ตลิ่งที่มีความทนทาน
และแข็งแรง 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างพนัง
กันตลิ่งแม่น้า้ปงิ
(ต่อเนื่องจากปี 63) 
หมู่ที่ 9 

เพื่อปูองกันดินทรุด
ตัว 

ตลิ่งที่มีความ
ทนทานและ
แข็งแรง 

- - - 500,000 ความยาวของ
พนังทีไ่ด้
มาตรฐานเพิ่ม
มากข้ึน 

ตลิ่งที่มีความทนทาน
และแข็งแรง 

กองช่าง 

69 โครงการขยายไหล่ทาง
สามแยกโชคทวีถึงลา้
เหมืองสา ม.10 

เพื่อท้าให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว 

ขนาดกว้างเฉลี่ย 
0.60 ม. ยาว 
785 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. มี
พื้นที่เฉลี่ยไมน่้อย
กว่า471 ตร.ม. 

220,000 - - - พื้นที่ในการใช้
ประโยชน์ของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสะดวกใน
การใช้เส้นทาง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ซอย 5  
หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขงัและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 
ม ยาว 160 ม. 

320,000   - - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า พร้อมฝาปิด 
ซอย 2 หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม ยาว 200 ม. 

- 500,000   - - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า พร้อมฝาปิด 
ซอย 2 (โครงการ
ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. ยาว 140 ม. 

- - 350,000   - ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้้า ซอย 4  
หมู่ที่ 10 
 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้้า
ท่วมขังและสามารถ
ระบายน้้าได้ดีขึ้น 

ช่วงที่ 1 ขนาด
กว้าง 0.30 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.30 ม 
ยาว 37 ม. ช่วงที่ 
2 ขนาดกว้าง 
0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 
0.50 ม. ยาว 62 
ม. 

- - 230,000
  

- ความยาวของราง
ระบายน้้าทีไ่ด้รับ 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

74 โครงการซ่อมแซม
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อท้าให้ศาลา
อเนกประสงค์มี
ความคงทนแข็งแรง
สามารถทา้กิจกรรม
ได้ต่อเนื่อง 

มีศาลา
อเนกประสงค์ที่
แข็งแรง 

- - - 200,000 ศาลา
อเนกประสงค์ที่
แข็งแรงและได้
มาตรฐาน 

สามารถใช้งานได้นาน
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

75 โครงการซื้อที่ดินเพื่อ
สร้างสนามกีฬาของ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีสถานที่
ออกก้าลังกาย 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีร่างกาย
ที่แข็งแรง 

- - - 500,000 มีพื้นที่สาธารณะ
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ร่างกายที่แข็งแรง 

กองช่าง 

76 โครงการก้าหนดการ
จราจรบริเวณตลาดสด
และติดตั้งปูายจราจร 
(ONE WAY)          

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรภายใน
หมู่บ้าน 

จ้านวน 1 
โครงการ 

40,000 - - - จ้านวนปาูย
โครงการที่ติดตั้ง 

ลดปัญหาอุบัติเหต ุ
 

กองช่าง 

รวม จ านวน 76 โครงการ - - 5,680,000 5,404,800 5,388,600 5,433,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 

โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่น
รักการท่องเที่ยวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
วิธีชีวิตชุมชน และ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่นเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เยาวชนในต้าบล 
ดอนแก้ว 
จ้านวน 3๐คน 
 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:10,000) 

 

10,000 
 

 

10,000 
 

10,000 
 

 

จ้านวนเยาวชน 
ผู้เข้ารับการ

อบรม 30 คน 

เยาวชนในต้าบล
ดอนแก้วรักท้องถิ่น
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินวิธีชีวิต
ชุมชน และอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น และรองรับ
นักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการฝึกอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต้าบล
ดอนแก้ว เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพื่อเปิดรับ
อาสาสมัคร เด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้วเข้า
ชมรมรักษ์ดอน
แก้ว 
รักการท่องเที่ยว 
เพื่ออบรมเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
และนักสื่อ
ความหมายประจา้
จุดแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชน เจ้าของ 
โฮมสเตย์ ตา้บล 
ดอนแก้ว  
จ้านวน 30 คน 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:10,000) 

 

10,000 10,000 10,000 จ้านวนเยาวชน
ประชาชน ที่

ได้รับการอบรม  
30 คน 

มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ที่มาจากคนใน
ชุมชน มนีักสื่อ
ความหมายให้
ความรู้และนา้ชม
สถานทีท่่องเที่ยว 
รวมถึงให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ต่อ
นักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาเยี่ยมชม
สถานทีท่่องเที่ยวใน
ต้าบลดอนแก้ว เพื่อ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ส้านักปลัดฯ 
งาน

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาประชาสัมพนัธ์
ต้าบลดอนแก้ว เพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

1.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร 
ประชาสัมพนัธ์ให้มี
ความรู้
ความสามารถ 
2.เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ
ประชาสัมพนัธ ์
3.เพื่อสร้างโอกาส
ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชน 
 

เครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์  
จ้านวน 30 คน 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:10,000) 

 

10,000 10,000 10,000 จ้านวน
อาสาสมัคร  
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม  
30 คน 

1.อาสาสมัคร
ประชาสัมพนัธ์ มี
ความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะในการ
ประชาสัมพนัธ ์
2.ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 
3.เกิดการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ 

ส้านักปลัดฯ 

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ 
 

โครงการช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษาให้มี
งานทา้ในช่วงปิดภาค
เรียน 

1. ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนในต้าบล 
เกิดทกัษะและ
ประสบการณ์ที่ดี
ส้าหรับการท้างานใน
อนาคต 
2. เปิดโอกาสให้เด็ก
และ เยาวชนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
จริง รู้จักการ
แก้ปัญหา รู้จักสังคม
และเปิดโลกกว้าง
มากกว่าการศึกษาใน
ห้องเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียน 
นักศึกษามีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน 
4. เพื่อแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษา 
ภายในต้าบล 

ดอนแก้ว 
 

80,000 
(2560:80,000) 
(2559:80,000) 
(2558:80,000) 

 
 

80,000 80,000 80,000 
 
 
 
 
 
 
 

1. นักเรียน 
นักศึกษาที่
ท้างานภาคฤดู
ร้อน ร้อยละ 
100 มีรายได้
ในช่วงปิดภาค
เรียน 
2. ผู้ปกครอง
ของนักเรียน 
นักศึกษาฝึกงาน
ภาคฤดูร้อน ร้อย
ละ 100 
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

1. เด็กและเยาวชน
ในต้าบลเกดิทักษะ
และประสบการณ์
ที่ดีในการท้างาน 
2. เด็กและเยาวชน
เกิดการเรียนรู้และ
เพิ่มพูนทักษะจาก
การปฏิบัตจิริง มี
ทักษะการแก้ไข
ปัญหาที่ดีและเท่า
ทันสถานการณ์ทาง
สังคม 
3. นักเรียน 
นักศึกษา มีรายได้
ในช่วงปิดภาคเรียน 
4. ผู้ปกครอง
สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 
 
 
 

 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 - -  



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมด้าน
อาชีพให้แก่ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
มีความรู้และ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมกับสังคม
ปัจจุบนั และเพื่อ
เป็นการลดปัญหา
การว่างงานใน
ชุมชนและแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั 

ประชาชนในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว 

 

๒๐0,000 
(2560:200,000) 
(2559:200,000) 
(2558:200,000) 

 

200,000 200,000 200,000 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
๘๐ สามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพ
ได ้
 
 
 
 

ผู้เข้าอบรม
สามารถนา้ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช้
เพื่อเป็นแนวทาง
ในการประกอบ
อาชีพเสริมรายได้
ให้แก่ครอบครัว
และรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 
 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพให้กับผู้สูงอาย ุ

1. ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุในต้าบล
สามารถประกอบ
อาชีพ  พึ่งพา
ตนเองได้   
2. พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
3.สร้างรายได้
ให้กับผู้สูงอาย ุ
 

ผู้สูงอายุใน 
ต้าบลดอนแก้ว 

 
 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 ๑. ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 
2. ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ 
สามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปประกอบ
อาชีพได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้สูงอายุ
สามารถประกอบ
อาชีพ  มีรายได ้
2. ผู้สูงอายุได้รบั
การพัฒนา
ศักยภาพ 
3. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
๔. ผู้สูงอายุ มี
ความสามารถและ
มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 
 
 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการฝึกอบรมทักษะ
อาชีพให้กับคนพิการ 

1. ส่งเสริมใหค้น
พิการในต้าบล
สามารถประกอบ
อาชีพ พึ่งพา
ตนเองได้   
2. พัฒนา
ศักยภาพคน พิการ
ให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 
3.สร้างรายได้
ให้กับคนพิการ 
 
 

คนพิการในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว 

 
 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 ๑. คนพิการที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 
2. คนพิการที่
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐ 
สามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปประกอบ
อาชีพได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คนพิการ
สามารถประกอบ
อาชีพ  มีรายได ้
2. คนพิการได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 
3. ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 
๔. คนพิการมี
ความสามารถและ
มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับแกนน้าสตรีใน
ต้าบลดอนแก้ว 

1.เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการฝึก
อาชีพในกลุ่มสตรี
ต้าบลดอนแก้ว 
2. เพื่อส่งเสริม
การรวมกลุ่มสตรี
ในการประกอบ
อาชีพเสริม 
3. เพื่อสร้าง
รายได้เสริมให้กับ
กลุ่มสตรีในต้าบล 
ดอนแก้ว 
4. เพื่อส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ใน
กลุ่มสตรีต้าบล
ดอนแก้ว 

แกนน้าสตรีใน 
ต้าบลดอนแก้ว 
จ้านวน 50 คน 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2559:10,000) 

 
 
 

10,000 10,000 10,000 แกนน้าสตรี
ต้าบลดอนแก้ว
ร้อยละ 100  
ที่เข้ารับการ
อบรมได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการสง่เสริม
อาชีพ 
- แกนน้าสตรีที่
เข้ารับการอบรม
ร้อยละ 100 มี
ทักษะด้านอาชีพ
เพิ่มมากขึ้น 
- เกิดกลุ่มอาชีพ
ในกลุ่มสตรี
ต้าบลดอนแกว้
จ้านวน 1 กลุ่ม 
- เกิดผลิตภัณฑ์
ที่เป็นสัญลักษณ์
กลุ่มสตรีต้าบล 
ดอนแก้ว 1 
ผลิตภัณฑ ์

- แกนน้าสตรีเกิด
ความรูค้วาม
เข้าใจและ
สามารถปฏบิัติได้
ด้านการฝึกอาชีพ 
- เกิดการรวมกลุ่ม
สตรีในการท้า
กิจกรรมการ
ส่งเสริมอาชีพ 
- เกิดกลุ่มอาชีพที่
เป็นสัญลักษณ์
ของกลุ่มสตรี
ต้าบลดอนแก้ว 
- เกิดการมีส่วน
ร่วมในกลุ่มแกน
น้าสตรีตา้บล 
ดอนแก้ว 
-เกิดการยอมรับ
การท้างานดา้น
สตรีในทางสังคม
ต้าบลดอนแก้ว 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการการจัดท้าบัญชี
ครัวเรือนสู่ชุมชน 

1.เพื่อใหประชาชน
มีความรแูละ
สามารถจัดท้าบัญชี
ครัวเรือนส้าหรับ
ตนเองและ
ครอบครัว 
2.เพื่อใหประชาชน
ไดมีการจดบันทกึ
รายรับ- รายจ่ายใน
ครอบครัว 
อยางตอเนือ่งและ
สม่้าเสมอ 
3.เพื่อให้ประชาชน
ทราบรายจา่ยของ
ครอบครัวและ
จัดการบริหารด้าน
การเงินอย่างเป็น
ระบบ 
4.เพื่อให้ประชาชน
สามารถน้าข้อมูล
ทางบัญชีน้ีไป
วางแผนในการ
ประกอบอาชีพได ้

ประชาชนที่สนใจ
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้และ
สามารถทา้บัญชี
ครัวเรือนของ
ตนเองและ
ครอบครัวได้  
20 ครัวเรือน 
 

1.ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถนา้ไป
ปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจา้วนั 
2.ประชาชนรู้จัก
การออมเงิน และ
เพิ่มรายได้ ลด
รายจ่ายของ
ครอบครัว 
3.ประชาชน
ทราบรายจา่ย
และสามารถ
จัดการบริหาร
ด้านการเงินได้
อย่างเป็นระบบ 
4.ประชาชนน้า
ข้อมูลที่ได้จาก
การท้าบัญชีไป
วางแผนในการ
ประกอบอาชีพได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๖ โครงการสร้างร้านค้า
จ้าหน่ายสินคา้ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและท้องถิ่น  

เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนนุกลุ่ม
ผลิตภัณฑช์ุมชน /
กลุ่มอาชีพม ี
สถานที่จา้หนา่ย
สินค้าที่เป็น
ศูนย์กลางของ
ต้าบล 

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน /กลุ่มอาชพี
ในเขตพื้นที่ต้าบล
ดอนแก้ว 

5๐๐,000 
(2560:500,000) 
(2559:500,000) 
(2558:500,000 

 

500,000 5๐๐,000 5๐๐,000 ๑.กลุ่มผลิตภัณฑ์
ที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๑๐๐ มีสถานที่
จ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ ์
๒. กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ มี
รายได้จากการ
จ้าหน่ายสินคา้
เพิ่มข้ึน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน /กลุ่ม
อาชีพมีสถานที่
จ้าหน่ายสินคา้ที่
เป็นศูนย์กลางของ
ต้าบล 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 
 
 

 

7 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุกิจกรรมการ
ลงทุนของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน /กลุ่มอาชพี 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนนุกิจกรรม
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน /กลุ่มอาชพี
ให้มีเงินทุนด้าเนนิ
ธุรกิจในการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ 
และเพิ่มรายได ้

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน /กลุ่มอาชพี
ในเขตพื้นที่ต้าบล
ดอนแก้ว 

๓00,000 
(2560:300,000) 
(2559:300,000) 
(2558:300,000) 

 
 

300,000 
 

300,000 300,000 กลุ่มผลิตภัณฑ/์
กลุ่มอาชีพที่เข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ๑๐๐ 
ได้รับการ
สนับสนนุด้าน
ทุนในการสรา้ง
อาชีพ 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน /กลุ่ม
อาชีพได้รบั
บริการจากแหล่ง
ทุนต่าง ๆ และมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการประกวดและ
ส่งเสริมของดีต้าบล 
ดอนแก้ว  

เพื่อให้ส่งเสริมของ
ดีและผลติภัณฑ์
ชุมชนต้าบล 
ดอนแก้ว และ
กระตุ้นให้
ผลิตภัณฑ์เปน็ที่
รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 

-กลุ่มแม่บ้าน 
-กลุ่มชุมชน  
-กลุ่มอาชีพ  
-กลุ่มหัตถกรรม  
-กลุ่มเกษตรกร  
ได้นา้สินคา้ นา้
ผลิตภัณฑ์มา
ประกวดและ
จ้าหน่ายเพิ่มข้ึน 

50,000 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 

 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ของดีและ
ผลิตภัณฑช์ุมชน
เพิ่มข้ึน  
  

ของดี และ
ผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ในต้าบล
ดอนแก้ว เพิ่มข้ึน 
และเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

9 โครงการฝึกอาชีพระยะ
สั้นตามความถนัด 

เพื่อให้ผู้ว่างงานได้
เรียนรู้และฝึก
อาชีพระยะสั้น 
และสามารถน้าไป
ประกอบอาชีพ 
เพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

ผู้ว่างงานใน 
ต้าบลดอนแก้ว 

 

๕,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 ๕,000 ๕,000 ๑. ผู้ว่างงานที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้ใน
การเข้าร่วม
โครงการ 
2. ผู้ว่างงานที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปประกอบ
อาชีพได ้

ผู้ว่างงานมีอาชีพ
และสามารถหา
รายได้  และเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาอาชีพและ
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 

รวม จ านวน 9 โครงการ - - ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ - - - 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๔  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมการ
ท้าการเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมเพื่อคุณภาพ
ทางผลผลติ 

เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับความรู้เรื่อง
การท้าการเกษตร
ที่ดีเหมาะสม 
สามารถนา้ไป
ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลติให้ดียิ่งขึ้น 

เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรใน 

ต้าบลดอนแก้ว  
หมู่ที่ 1 – 10 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 
(2558:20,000) 

 
 

20,000 20,000 20,000 เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรมี
ผลผลติเพิ่ม 
จากปีก่อน 
ร้อยละ 10 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
น้าไปใช้ในการ
เพิ่มผลผลติให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

2 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มพูนทักษะ
และประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการ บริหาร
ศูนย์บริการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ้า 
ต้าบลดอนแก้ว 

เพื่อเพิ่มความรู้
ของคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ้า
ต้าบล 

คณะกรรม การ
บริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
การเกษตรประจ้า
ต้าบลดอนแก้ว 
จ้านวน 16 คน 
เจ้าหน้าที่ 5 คน 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 
(2558:10,000) 

 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของ 
คณะกรรมการ
บริหาร
ศูนย์บริการ 
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเก
ษตรประจ้า
ต้าบลดอนแก้ว
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

คณะกรรมการ
บริหาร 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ 
เกษตรประจ้า
ต้าบลดอนแก้ว 
มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการอบรมการแปร
รูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อเกษตรกรและ
กลุ่มแม่บ้านมี
ความรู้เรื่องการ
แปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เกษตรกร และกลุ่ม
สตรีแม่บ้านในต้าบล
ดอนแก้ว  
หมู่ที่ 1 – 10 

10,000 
(2560: 10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:12,000) 

 

10,000 10,000 10,000 มีการอบรมการ
แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร
อย่างน้อย
จ้านวน 1 คร้ัง 

เกษตรกร/กลุ่ม
แม่บ้านน้าผลผลิต
ทางการเกษตรมา
แปรรูปเพื่อถนอม
อาหารและสร้าง
รายได ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1: การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2: การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๕  แผนงานการพาณิชย์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการปรับปรุงตลาด
สดปุาแงะ  
(ตลาดสด อบต. 
ดอนแก้ว) 

เพื่อให้มีการพัฒนา
ตลาดสดให้ได้
มาตรฐานตลาดสด
น่าซื้อ 
(ระบบไฟฟาู , ราง
ระบายน้้า และ
ระบบบ้าบัดน้า้
เสีย)  
 

ตลาดสด ๑ แห่ง 500,000 200,000 200,000 200,000 ตลาดสดปาุแงะ
มีโครงสร้างได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์สุขาภิบาล  
 

ตลาดสดปาุแงะ
เป็นตลาดที่มี
โครงสร้างได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข
ฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 500,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตพิลังงานและส่ิงแวดล้อม 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเจาะบ่อ
บาดาล พร้อมระบบ
ประปา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

 ลดปัญหาภัย
แล้ง 

400,000    - - - จ้านวนของบ่อ
และมาตรฐาน
ของบ่อท่ีได้รับ 

ลดปัญหาภัยแล้ง กองช่าง 
 
 

 
2 โครงการเจาะบ่อ

บาดาล พร้อมระบบ
ประปา หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้้าส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ลดปัญหาภัย
แล้ง 

- 400,000 - - ประชาชนมีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ลดปัญหาภัยแล้ง กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และฟื้นฟูล้า
เหมืองทุกสาย  
หมู่ที่ 10 

เพื่อสามารถระบาย
น้้าได้อย่างรวดเร็ว 
พื้นที่ริมล้าเหมืองดู
สวยงามและลด
ปัญหาอุทกภัย 

พื้นที่ริมล้า
เหมืองดูสวยงาม
และลดปัญหา
อุทกภัย 

- - - 50,000 ความยาวของล้า
เหมืองที่ท้าการ

ฟื้นฟู 

ท้าให้ภูมิทัศน์สวยงาม
และการระบายน้้าดีขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกล้า
เหมืองภายในต้าบล
(หมู่ที่ 1-10) 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาปัญหา
อุทกภัย 

ล้าเมืองสะอาด
และไม่ต้ืนเขิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ล้าเหมือง
สะอาดและ
ระบายน้้าได้

คล่องตัว 

ลดปัญหาอุทกภัย กองช่าง 

รวม จ านวน 4 โครงการ - - 500,000 500,000 100,000 150,000 - - - 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 3.2  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวชีวั้ด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการจัดท้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น  
ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้้า 
(Local Sufficiciency  
Economy Plan: 
LSEP) 

1. เพื่อให้มีข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
พื้นฐานด้าน
การเกษตรและแหล่ง
น้้าของประชาชนใน
พื้นท่ี 
2. เพื่อให้มีข้อมูลใน
การแก้ไขปัญหาภัย
แล้งภายในต้าบล 
3. เพื่อจัดท้า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้้า) ครบทุก
หมู่บ้าน 
4. เพือ่จัดท้า
ประชาคมร่วมกับทุก
ภาคส่วนเพื่อสรุป
ปัญหาความต้องการ 

หมู่ที่ 1-10  
ต้าบลดอนแก้ว 

50,000 
(2560:40,000) 
(2559:40,000) 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 65 ของ
เกษตรกรมีแหล่ง
น้้าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

1. มีฐานข้อมูล
ปัญหาความต้องการ
พื้นฐานด้าน
การเกษตรและแหล่ง
น้้าของประชาชนใน
พื้นท่ี 
2. ทราบสาเหตุและ
มีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ภายในต้าบล 
3. มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 
(ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้้า) ครบทุก
หมู่บ้าน 
4. สรุปปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนผ่านการ
ประชาคมร่วมกับทุก
ภาคส่วน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๔.1  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 
 
 

โครงการสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต้าบลดอนแก้ว  

เพื่อสมทบ
งบประมาณแก่
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับตา้บล
ดอนแก้ว อย่างน้อย 
ร้อยละ 5๐ ของ
งบประมาณทีไ่ด้รับ
การจัดสรรจาก
ส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

๑ กองทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 

34๐,๐๐๐ 
25560:340,000) 
(2559:340,000) 
(2558:340,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

34๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

34๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

34๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพระดับ
ต้าบลดอนแก้ว
ได้รับการสมทบ
งบประมาณจาก 
อบต.  
ร้อยละ 50ของ
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

๑. ประชาชนได้รับ
บริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
๒. ประชาชนมสี่วน
ร่วมในการจัดการ
ด้านการสง่เสริม
สุขภาพของตนเอง 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รพช. 
ดอนแก้ว 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคทางด้าน
สาธารณสุข 
(การอบรมให้ความรู้,
การตรวจประเมินร้าน
ขายของช้า) 

เพื่อเป็นการควบคุม 
เฝูาระวังสนิค้า
อุปโภคบริโภคที่
จ้าหน่ายในร้านขาย
ของช้า ให้ได้
มาตรฐาน ตาม
เกณฑ์ และราคา
ยุติธรรม 

1. ร้านขายของช้า 
และร้านจา้หนา่ย
สินค้าอุปโภค
บริโภค ในต้าบล
ดอนแก้ว  
หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 10 
2.ตลาดสด 2 แห่ง 

5,๐๐๐ 
(2560: 5,000) 
(2559: 4,500) 
(2558:15,000) 

 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้านขายของชา้ 
และร้าน
จ้าหน่ายสินคา้
อุปโภค บริโภค 
มีคุณภาพ  
ตามเกณฑ์ 
ร้อยละ80               

ประชาชนไดบ้ริโภค
สินค้าทีป่ลอดภัย ได้
มาตรฐาน 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเฝูาระวังทาง
สุขาภิบาลอาหาร 
(การอบรมให้ความรู้ , 
การตรวจสถาน
ประกอบการและโรง
ประกอบอาหาร,  
โรงอาหาร ) 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการควบคุม
และปูองกันการเกิด
โรคที่เกิดจากอาหาร
และน้า้เป็นสื่อ 
 
 
 
 
 

๑. ร้านอาหาร และ
แผงลอยจ้าหนา่ย
อาหารในต้าบล 
ดอนแก้ว 
(หมู่ที่1 - 10 ) 
๒. โรงประกอบ
เลี้ยงทหาร 4 แห่ง 
๓. โรงอาหารใน
สถานศึกษา 5แห่ง  

10,๐๐๐ 
(2560:     -     ) 
(2559:     -     ) 
(2558:15,000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้านจ้าหนา่ย
อาหาร แผงลอย
จ้าหน่ายอาหาร 
โรงประกอบ
เลี้ยงทหาร  โรง
อาหารโรงเรียน 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานร้อยละ 
50 
 
 

๑. ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่
สะอาด และ
ปลอดภัย 
๒. ร้านจ้าหนา่ย
อาหารมีการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

4 โครงการตรวจสุขภาพ
ผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตา้บลดอนแก้ว 
 

เพื่อให้ผู้บริหารและ
พนักงานของ อบต.
ดอนแก้ว มีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง 
สมบูรณ ์

ผู้บริหาร และ
พนักงานของ  
อบต.ดอนแก้ว 
ทุกคน 

2,000 
(2560:       -   ) 
(2559:       -   ) 
(2558 : 2,000) 

 
 

2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้บริหารและ
พนักงานของ 
อบต.ดอนแก้ว 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจา้ปี  

ผู้บริหารและ
พนักงาน อบต. 
ดอนแก้ว มีสุขภาพ
แข็งแรง สมบูรณ์ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการตรวจหา
สารพิษตกค้างใน
กระแสเลือด 
(อบรมให้ความรู้,ตรวจ
เลือดฯ ) 

เพื่อเป็นการปูองกัน
และแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจาก
สารเคมีตกค้างใน
กระแสเลือด 

ประชาชนทั่วไป  
หมู่ที่ ๑ – ๑๐  
 
 
 

5,๐๐๐ 
(2560:5,000) 
(2559:3,000) 
(2558:7,000) 

 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

5,๐๐๐ 
 
 
 
 

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการตรวจ
เลือด และตรวจ
ซ้้าในกรณีผลการ
ตรวจไม่ปลอดภัย 
ร้อยละ 10 

ประชาชนมีความรู้ 
และสามารถปูองกัน
ตนเองจากปัญหา
สารพิษตกค้างใน
กระแสเลือด 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 
(การอบรมให้ความรู้
การพ่นสารเคมี การ
สอบสวนโรค ฯลฯ ) 

เพื่อเป็นการปูองกัน
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
 

๑. ครัวเรือนในชุมชน
หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 
๒. หน่วยงานในเขต
พื้นที ่
3. วัด/ส้านักสงฆ ์

100,000 
(2560:30,000) 
(255910,000) 
(2558:40,000) 

 
 

 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

ไข้เลือดออกผู้ปุวย
ลดลงจากปีก่อน 
ร้อยละ 20 
 
 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกลดลง
จากปีก่อน 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้หวัดนก 
(การอบรมให้ความรู้,
การส้ารวจจ้านวน
แหล่งเสี่ยง,จ้านวนสัตว์
ปีก, การพ่นยาฆา่เชื้อ) 

เพือ่เป็นการปูองกัน
การระบาดของโรค
ไข้หวัดนก 
 

๑. หมู่ที่ ๑ – ๑๐ 
๒. หน่วยงานในเขต
พื้นที ่
3. วัด/ส้านักสงฆ์   
ที่มีการเลี้ยงสัตวป์ีก
และสัตวป์ีกอาศัย
ตามธรรมชาต ิ

5๐,๐๐๐ 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:20,000) 

 
 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1. ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
ได้รับการพ่นยา
ฆ่าเชื้อโรคไข้หวัด
นก  
ร้อยละ 100 
2. แหล่งที่มีสัตว์
ปีกอาศัยอยู่ตาม
ธรรมชาติได้รบั
การพ่นยาฆา่เชื้อ 
ร้อยละ 100 

ไม่พบการติดเชื้อโรค
ไข้หวัดนกในเขต
พื้นที ่
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 

8 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 
(การอบรมให้ความรู้,
การส้ารวจจ้านวนสัตว์
เลี้ยง, การฉีดวัดซีนฯ
ประสานการ
ด้าเนินงานกบั
หน่วยงานอื่น) 

เพื่อเป็นการปูองกัน
การระบาดของโรค
พิษสุนัขบา้ 
 

๑. เจ้าของสัตว์เลี้ยง
ในชุมชนหมู่ที่๑-๑๐ 
๒. สุนัขจรจัดในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 – 10ทั้งใน
ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆ  
 

5๐,๐๐๐ 
(2560:20,000) 
(2559:10,000) 
(2558:30,000) 

 

5๐,๐๐๐ 
 

5๐,๐๐๐ 
 
 

5๐,๐๐๐ 
 

1.เจ้าของสัตว์เลี้ยง 
(สุนัข,แมว)มีความรู้
ในการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
2.เจ้าของน้าสัตว์
เลี้ยงเข้ารับการฉีด
วัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
ร้อยละ 90 

ไม่พบการติดเชื้อโรค
พิษสุนัขบา้ในเขต
พื้นที ่
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการส่งวัตถุเพื่อส่ง
ตรวจคุณภาพ หรือ
ตรวจหาสารปนเปื้อน 

เพือ่เป็นการเฝูา
ระวังคุณภาพ
ทางดา้นสิง่แวดล้อม
ในพื้นที ่

1. ประปาหมู่บา้น
จ้านวน 9 แห่ง 
2. แหล่งน้้าตาม 
ธรรมชาติในพืน้ที่  
หมู่ที่ 1 -10  

1๐,๐๐๐ 
(2560:10,000) 
(2559:8,000) 

(2558:20,000) 

 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

 
 

1๐,๐๐๐ 
 

แหล่งเสี่ยงมีการ
ส่งตัวอย่างวสัดุ
เพื่อส่งตรวจ ร้อย
ละ 80  
(ส่งตรวจ 2 คร้ัง ) 

ลดปัญหามลภาวะ
ทางสิง่แวดล้อมใน
พื้นที ่

กอง
สาธารณสุขฯ 
 

10 โครงการควบคุมดูแล
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 
(การส้ารวจสถาน
ประกอบการ ,การ
อบรมให้ความรู้ การ
ออกตรวจสถาน
ประกอบการ) 

เพื่อให้สถาน
ประกอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และ
ข้อบัญญัติของ 
อบต.ดอนแก้ว 

สถานประกอบการใน
ต้าบลดอนแก้ว (๑๐ 
หมู่บ้าน) 

1๐,๐๐๐ 
(2560:10,000) 
(2559:8,000) 
(2558:7,000) 

 
 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

 
 

1๐,๐๐๐ 
 

สถาน
ประกอบการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมายและ
ข้อบัญญัติ  
อบต. ดอนแก้ว 
ร้อยละ 90 

ไม่มีผลกระทบจาก
สถานประกอบการ
ต่างๆ 
 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 

11 โครงการผลิตน้้ามนั 
ไบโอดีเซล 

เพื่อใช้ประโยชน์
จากน้้ามนัเก่าใช้
แล้ว และลดการใช้
พลังงานธรรมชาต ิ
 

โรงผลิตน้้ามนั 
ไบโอดีเซล ๑ แห่ง 
 

2,000 
(2560:5,000) 
(2559:3,000) 
(2558:15,000 

2,000 
 

2,000 
 

2,000 
 

มีน้้ามันเก่าใช้แล้ว 
เพื่อผลิตเป็น
น้้ามัน 
ไบโอดีเซล  

๑. ประชาชนลด
ปัญหาการเจ็บปวุย
จากการบริโภค
น้้ามันเก่าใช้แล้ว 
๒. มีการใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน 
และหน่วยงาน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

1. เพื่อเฝูาระวัง
ปูองกัน ควบคุม
โรคติดต่อและภัย
สุขภาพในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว 
2. เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่
ประชาชนในการ
ปูองกันและควบคุม
โรคติดต่อได้อย่าง
ถูกต้อง  
3. เพื่อพัฒนาระบบ
สอบสวนและเฝาู
ระวังโรคติดต่อภัย
สุขภาพให้เตรียม
ความพร้อมก้าวสู่
อาเซียน 

หมู่ที่ 1-10 30,000 
(2560:30,000) 
(2559:20,200) 
(2558:26,000) 

 

30,000 30,000 30,000 1. โรคติดต่อและ
ภัยสุขภาพใน
พื้นที่ต้าบลดอน
แก้วได้รับการ
ควบคุมและ
โต้ตอบอย่าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการและ
รวดเร็ว ตาม
มาตรฐานการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค 
2. ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคอย่าง
น้อย ครัวเรือนละ 
1 คน 
3. มีระบบการ
สอบสวนและเฝูา
ระวังโรคและภัย
สุขภาพท่ีมีความ
พร้อมก่อนก้าวสู่
อาเซียน อย่าง
น้อย 1 ระบบ 

1. จ้านวนผู้ปุวย
โรคติดต่อและภัย
สุขภาพในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว
ลดลง สามารถ
ควบคุมโรคได ้
2. ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกัน
โรคติดต่อและภัย
สุขภาพที่ถูกต้อง 
3. มีการเตรียม
ความพรอ้มของ
ระบบ ทีมงาน วัสดุ
อุปกรณ์และอื่น ๆที่
จ้าเป็นในการเฝูา
ระวังปูองกันโรค
และภัยสุขภาพให้
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการ
เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
ด้านอาชีวอนามยั 
(การอบรมให้ความรู้) 

เพื่อให้กลุ่มวัย
ท้างานมีความ
ปลอดภัยจากการ
ท้างาน 

วัยท้างานในต้าบล
ดอนแก้ว 
(๑๐ หมู่บ้าน) 

8,๐๐๐ 
 
 

 

8,๐๐๐ 8,๐๐๐ 8,๐๐๐ วัยท้างานอย่าง
น้อยร้อยละ 20 
เข้าร่วม
โครงการฯ 

วัยท้างานมีความ
ปลอดภัยจากการ
ท้างาน  
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 

14 โครงการการจัดการ
เพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจกับ
ประชาชน ในการ
จัดการความมั่นคง
ทางอาหาร และการ
จัดการอาหารกรณี
ฉุกเฉิน ส่งเสริมการ
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยภายใต้
เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
และพัฒนา
มาตรฐานและระบบ
เฝูาระวังอาหาร
ปลอดภัยในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้วให้มี
ประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ 1-10 
(รายครัวเรือน , 
รายกลุ่ม) 

30,000 30,000 30,000 30,000 1.ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดการเพื่อความ
มั่นคงทางอาหาร
ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดการเพื่อ
ความมั่นคงทาง
อาหาร 
2.ประชาชนในพื้นที่
ได้บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยและใช้
เมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
จากครัวเรือนของ
ตนเอง 
3.มีมาตรฐานและ
ระบบเฝาูระวัง
อาหารปลอดภัยใน
พื้นที่ต้าบลดอนแก้ว
สามารถนา้สู่การ
ปฏิบัติได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการควบคุม
ปูองกันโรคเอดส์และ
ปูองกันการท้องไม่
พร้อม 

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
การท้องไม่พร้อม 
เสรมิสร้างศักยภาพ
ให้กับกลุ่มเปูาหมาย
ให้มีทักษะชีวิตใน
การปูองกันโรค
เอดส์ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และ
การท้องไม่พร้อม
หรือท้องในวัยเรียน 
สร้างช่องทางและ
การให้ค้าปรึกษา
การแก้ไขปัญหาที่
ถูกต้อง ส้าหรับ
วัยรุ่น กรณีเกิด
ปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ ์

กลุ่มอายุ 10 ปีขึ้น
ไป ในชุมชนและ
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ขึ้นไป ในโรงเรียน
ในพื้นที่ตา้บล 
ดอนแก้ว 

7,000 7,000 7,000 7,000 กลุ่มอายุ 10 ปี 
และนักเรียน
ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 
5 ข้ึนไป  
ร้อยละ 70 มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปูองกันโรคเอดส์
และปูองกันการ
ท้องไม่พร้อม  

1.เยาวชนและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และการ
ท้องไม่พร้อม  
2.เยาวชนมีทักษะ
ชีวิตในการปูองกัน
โรคเอดส์ โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ 
และการท้องไม่
พร้อมหรือท้องใน 
วัยเรียน 
3.มีช่องทางและการ
ให้ค้าปรึกษาการ
แก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง 
ส้าหรับวัยรุ่น กรณี
เกิดปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธ์ โรค
เอดส์หรือการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการพัฒนา 
ตลาดสด  
(อบต.ดอนแก้ว) 

เพื่อดูแลบ้ารุงรักษา
อาคารตลาด ให้
สะอาดปลอดภัย
ตามมาตรฐาน
สุขาภิบาล พัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
สุขาภิบาลตลาดสด
ของท้องถ่ิน และ
ปูองกันการเจ็บปุวย
ด้วยโรคที่เกิดจาก
อาหารและน้า้เป็น
สื่อ 

พ่อค้า แม่ค้า และ
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ  
ตลาดสดปาุแงะ 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 
(2558:50,๐๐๐) 

 

20,000 20,000 20,000 ตลาดสด อบต.
ดอนแก้วได้
มาตรฐาน
สุขาภิบาลตลาด
สดท้องถิ่น 
ร้อยละ 70   

1.ผู้ประกอบการใน
ตลาดเห็น
ความส้าคัญและให้
ความร่วมมือในการ
พัฒนาการ
สุขาภิบาลตลาด 
 2.ตลาดสด 
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้วผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
สุขาภิบาลตลาดสด 
ในระดับทีสู่งขึ้น 
3.ลดอัตราการ
เจ็บปุวย ด้วยโรคที่
เกิดจากอาหารและ
น้้าเปน็สื่อ 
 
 
 
 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการพัฒนา
ศักยภาพให้กับ
อาสาสมัครดา้นการ
ควบคุมโรคต้าบล 
ดอนแก้ว และบุคลากร
ของ อบต.ดอนแก้ว  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครดา้นการ
ควบคุมโรคและ
บุคลากรของ  
อบต.ดอนแก้ว  
ที่เก่ียวข้อง ให้มี
ความรู้ 
ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมโรค 
การปศุสัตว์ และ
การเกษตร 
อาสาสมัครดา้นการ
ควบคุมโรคต้าบล
ดอนแก้ว  
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม
อาสาสมัครให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการตนเอง ดูแล
ประชาชน 

อาสาสมัครดา้นการ
ควบคุมโรคต้าบล
ดอนแก้ว และ
บุคลากร  
ของ อบต.ดอนแก้ว  
ที่เก่ียวข้อง  
จ้านวน 50 คน 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:10,000) 
(2558:50,000) 

 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
อาสาสมัครดา้น
การควบคุมโรคมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ด้าเนินงานและ
การปูองกันโรค 
การปศุสัตว์ และ
ดูแลประชาชน
ในพื้นทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.อาสาสมัครด้าน
การควบคุมโรคและ
บุคลากรของ  
อบต.ดอนแก้วที่
เก่ียวข้อง มีความรู้ 
ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการควบคุมโรค 
การปศุสัตว์  
2.อาสาสมัครด้าน
การควบคุมโรค
ต้าบลดอนแก้ว และ
บุคลากรของ อบต.
ดอนแก้ว ที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การ
ด้าเนินงานกบัพื้นที่
อื่น ด้านการควบคุม
โรค การปศุสัตว์ 
และสามารถน้ามา
ประยุกต์ใช้ในพืน้ที ่
 

กอง  
สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพการ
ควบคุมปูองกันโรคแก่
ประชาชนและแกนน้า
ชุมชนต้าบลดอนแก้ว  

เพื่อสร้างการเรียนรู้
ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชน สร้าง
ช่องทางและ
ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพของ
ประชาชน และ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการน้าทนุทาง
สังคมในพื้นที่ในการ
จัดสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที ่

ประชาชนในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว เข้า
อบรมหลักสูตรการ
เรียนรู้ หลักสูตรละ 
20 คน จ้านวน 3 
หลักสูตร  
รวมเป็น 60 คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 ประชาชนใน
พื้นที่ต้าบลดอน
แก้ว มีความรู้ใน
การดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
และมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การจัดการ
สุขภาพของ
ประชาชนใน
พื้นที่ร้อยละ70  

1.ประชาชนได้
เรียนรู้ในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน 
2.ประชาชนมี
ช่องทางและ
ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน 
3.ประชาชนมสี่วน
ร่วม ในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง  

กอง 
สาธารณสุขฯ 

19 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม และ
สนับสนนุกิจกรรมวัน 
อสม.แห่งชาติ    

เพื่อจัดกิจกรรมวัน 
อสม.แห่งชาติ 
ร่วมกับ อสม.อ้าเภอ
แม่ริม ในวันเวลา 
และสถานที่ดังกลา่ว 

กิจกรรมวัน อสม.
แห่งชาต ิ

30,000 
(2560:30,000) 
(2559:18,000) 
(2558:20,000) 

 

35,000 38,000 38,000 จ้านวน อสม.เข้า
ร่วม ร้อยละ 90 

อสม.ในต้าบลดอน
แก้วได้เข้าร่วม
กิจกรรม มีจิตใต้
ส้านึกที่ดีในการ
เสียสละในการ
ท้างานในชุมชน
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และ
ประกาศเกียรติคุณ
ของ อสม.ดีเด่น 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการคนดอนแก้ว 
ไร้พุง  

ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ที่ผ่านการคัดกรอง
คนที่มีความเสี่ยง 
รวมไปถึงผูปุ้วย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิต
สูงที่รอบพุง หรือ
ดัชนีมวลกายเกิน
มาตรฐาน เข้าสู่
กระบวนการดูแล
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อลด
อ้วน ลดพุง 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนต้าบล
ดอนแก้วที่มีความ
เสี่ยง รวมไปถึง
ผู้ปุวยโรคเบาหวาน
และโรคความดนั
โลหิตสูง 

18,000 18,000 18,000 18,000 คนที่มีความเสี่ยง 
รวมไปถึงผูปุ้วย
โรคเบาหวาน
และโรคความดนั
โลหิตสูงที่รอบ
พุง หรือดัชนี
มวลกายเกิน
มาตรฐาน เข้าสู่
กระบวนการ
ดูแลปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อ
ลดอ้วน ลดพงุ 
ร้อยละ 80 

มีบุคคลต้นแบบจะ
เป็นตัวอย่างให้กับ
กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในการรักษา
สุขภาพ และ
ชักชวนให้
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการคนไทย 
ไร้พุง 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ  อสม.ต้าบล
ดอนแก้ว   

อสม.ต้าบล 
ดอนแก้วเป็นองค์กร
ที่ท้างานในด้าน
สุขภาพ ที่มี
ประสิทธิภาพ
องค์กรหนึ่ง และมี
การท้างานอย่าง
ต่อเนื่อง  การ
พัฒนาความรู้และ
พัฒนาศักยภาพ อส
ม.อย่างต่อเนื่องเป็น
สิ่งที่จ้าเป็น เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนา
ความรู้เพิ่มขีด
ความสามารถของ  
อสม. 

อสม. 165 คน 50,000 
(2560:150,000) 
(2559:150,000) 
(2558:41,340) 

 

50,000 50,000 50,000 อสม.ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
ร้อยละ 95 

การปฏิบัติหนา้ที่
ของ อสม.ต้าบล
ดอนแก้ว มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น มีความมั่นใจใน
การท้างานในชุมชน 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

22 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใน
ส่วน รพช.ตา้บล 
ดอนแก้ว 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ในการเข้า
รับการอบรม 
สัมมนาเร่ืองการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข 

เจ้าหน้าที่/บุคลากร
สาธารณสุข 20คน 

50,000 
(2560:50,000) 
(2559:30,000) 
(2558:18,000) 

 

50,000 50,000 50,000 เจ้าหน้าทีไ่ด้รับ
การพัฒนาฯ
ศักยภาพ 
ร้อยละ 100 

การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขมีการ
พัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนางาน
แพทย์แผนไทยตา้บล
ดอนแก้ว   

เพื่อให้ชุมชนได้
เข้าถึงงานบริการ
ดา้นการแพทย์แผน
ไทย  ในการรักษา
โรค และปรับงาน
บริการการแพทย์
แผนไทยสู่ความเป็น
เลิศ 

1.อบรมหมอนวด
แผนไทยเพิ่มปีละ 
20 คน 
2.สร้างกลุ่มผัก
ปลอดสารพษิ รักษ์
ผักพื้นบา้น 1 กลุ่ม 
3.ปรับบริการ
แพทย์แผนไทยแบบ
องค์รวม ให้สมบูรณ์
แบบและได้
มาตรฐานงาน
แพทย์แผนไทย 

55,000 
(2560:150,000) 
(2559:10,000) 
(2558:40,000) 

 

65,000 85,000 85000 ประชาชน
เลือกใช้บริการ
คลินิกแพทย์
แผนไทยที่ได้
มาตรฐาน 
จ้านวน 1 คลีนิค 

เพื่อให้ชุมชนได้
เข้าถึงงานบริการ
ด้านการแพทย์แผน
ไทย  อย่างทั่วถึง 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

24 โครงการค้นหาผูปุ้วย
ติดยาเสพติด  ติดสุรา 
และบุหร่ี  ส่งต่อเข้ารับ
การบ้าบดั 

เพื่อค้นหาผู้ติดยา
เสพติด ผู้สบูุหร่ีและ
ผู้ติดสุราได้รับการ
บ้าบดั  
ร้อยละ 50 
 

ผู้ติดสารเสพตดิ ผู้
สูบหร่ีและผู้ติดสุรา
ได้รับการบา้บัด  
ร้อยละ 50 

20,000 20,000 20,000 20000 ประชาชนปลอด
จาก ยาเสพติด 

ประชาชนไม่ติดยา
เสพติดและสุรา ไร้
ควันบุหร่ี สุขภาพดี 
รบกวนสุขภาพ มผีู้
สูบบุหร่ีลดจา้นวน
ลดลง 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 
25 โครงการปรับปรุง

ระบบการควบคุมการ
ติดเชื้อในงาน
รักษาพยาบาล 

เพื่อควบคุมระบบ
การปูองกันการติด
เชื้อบริการในงาน
บริการของห้องปฐม
พยาบาล 

ยูนิตบริการ ดา้น
การปฐมพยาบาล  
1 ยูนิต 

20,000 20,000 20,000 20,000 คลีนิคบริการ
ปราศจากเชื้อ  
1 ยูนิต 

ยูนิตบริการ สะอาด  
ปราศจากเชื้อ 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ใน
ชุมชน 

เพื่อการบริการด้าน
สาธารณสุขทั่วถึงใน
หมู่บ้านที่ห่างไกล
สถานบริการ 

ออกตรวจสุขภาพ
ของประชาชน  
หมู่ 1,2,9 และ
หมู่บ้านห้วยตึงเฒา่  
เดือนละ 1 คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30000 ผู้รับบริการได้รบั
บริการใกล้บ้าน
ใกล้ใจร้อยละ 
100 

หมู่บ้านที่ห่างไกล
สถานบริการได้รับ
การบริการทางดา้น
สาธารณสุข 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

27 โครงการพัฒนาระบบ
บริการในคลีนิคผูปุ้วย
เร้ือรัง 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการในคลีนิค
ผู้ปุวยในสถาน
บริการ 

คลินิกบริการ 
1 ยูนิต 

20,000 20,000 20,000 20,000 ปรับปรุงคลนีิค
บริการให้ได้
มาตรฐาน HA 1 
ยูนิต  

คลินิกบริการผูปุ้วย 
ได้รับการปรบัปรุง 
ให้ได้มาตรฐาน HA 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

28 โครงการค้นหาคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
และเต้านมในหญิงวัย
เจริญพันธุ์ 
 

เพื่อดูแลปูองกันและ
ควบคุมโรคที่เกิดใน
กลุ่มวัย 
 35-60 ป ี

หญิงวัยเจริญพันธุ์ 
ต้าบลดอนแก้ว  
จ้านวน 450 คน 

30,000 
(2560:15,000) 
(2559:10,000) 
(2558:23,000) 

 

30,000 30,000 30,000 หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ ต.ดอนแก้ว  
ได้รับการตรวจ
ภายใน 
ร้อยละ 90 

ได้รับการส่งต่อเพื่อ
รับการรักษาเมื่อ
พบโรค 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

กอง
สาธารณสุขฯ 

29 โครงการดูแล
สุขภาพจิตของ
ประชาชน 

เพื่อดูแลทางด้าน
สุขภาพจิต ปูองกัน
โรคที่เกิดจาก
สุขภาพจิต 
ไม่ดี รวมถึงผู้ปุวย
จิตเวช 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตดีขึ้น
ผู้ปุวยจิตเวชได้รับ
การเยี่ยมดูแล  

20,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 

 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
สุขภาพจิตดีขึ้น
ผู้ปุวยจิตเวช
ได้รับการเยี่ยม
ดูแล  
ร้อยละ 100 
 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตดีขึ้น 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 โครงการรณรงค์วัน
เอดส์โลก 

เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 
สามารถปูองกัน
ตนเองให้ห่างไกล
จากเอดส์ได ้

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองโรคเอดส์ 
สามารถปูองกัน
ตนเองให้ห่างไกล
จากเอดส์ได ้

5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ สามารถ
ปูองกันตนเองให้
ห่างไกลจาก
เอดส์  
ร้อยละ 70 

ประชาชนปลอด
จากโรคเอดส์ 
สามารถปูองกัน
ตนเองได้ถูกต้อง 

โรงพยาบาล
ชุมชนต้าบล
ดอนแก้ว 

 
กอง

สาธารณสุขฯ 

รวม จ านวน 30 โครงการ - - ๑,๐๕๕,๐๐๐ ๑,๐๗๐,๐๐๐ ๑,๐๙๓,๐๐๐ ๑,๐๙๓,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๔.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวันถักทอสายใย 
ร้อยดวงใจ คนพิการ 
สานสัมพันธ ์ ผู้สูงวัย  

1.เพือ่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
สิทธิและการเข้าถึง
สิทธิต่างๆ ของคน
พิการและผู้สงูวัย
ในชุมชน 
2.เพื่อสร้างเครือ 
ข่ายในการช่วย 
เหลือคนพิการและ
ผู้สูงวัยสู่การมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
3.เพื่อบูรณาการ
ท้างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วย งาน
ที่ดูแลงานด้านคน
พิการ และผู้สงูวัย 

คนพิการ และ 
ผู้สูงวัยในต้าบล 
ดอนแก้ว และต่าง
ต้าบล 

25,000 
(2560:25,000) 
(2559:25,000) 
(2558:25,000) 

 
 

25,000 25,000 25,000 1.คนพิการ และ
ผู้สูงอายุ 
สามารถรับรู้
ข่าวสารและ
เข้าถึงสิทธิได้
เพิ่มข้ึน  
จ้านวน 1 เรื่อง 
2.เกิดเครือข่าย
ในการช่วยเหลือ 
คนพิการและผู้
สูงวัย จ้านวน 1 
เครือข่าย 
 

1.คนพิการและผู้
สูงวัยรับรู้ข่าวสาร
และเข้าถึงสิทธิ
ได้มากข้ึน 
2.มีเครือข่ายใน
การช่วยเหลือคน
พิการและผู้สงูวัย
สู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
3.เกิดการบูรณา
การท้างานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ที่ดูแลงานด้าน
พิการและผู้สงูวัย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
ผู้สูงอายุในชุมชนตา้บล
ดอนแก้ว 

1.เพื่อให้ในพื้นที่มี
ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพ 
คนพิการฯ 
2.เพื่อให้
ครอบครัว ชุมชน 
และภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดสวัสดิการ
ให้แก่
กลุ่มเปูาหมาย 
3.เพื่อสร้าง
จิตส้านึกให้
ครอบครัวและ
ชุมชนตระหนักถึง
ความส้าคัญในการ
ดูแลคนพิการ 
ผู้สูงอาย ุ
4.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับภาคี
เครือข่ายได้ 

ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
ผู้สูงอายุในชุมชน
ต้าบลดอนแก้ว 

23,000 
(2560:23,000) 
(2559:23,000) 
(2558:5,000) 

 
 

23,000 23,000 23,000 -มีศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคน
พิการฯ ในพื้นที่ 
จ้านวน 1 แห่ง 
-ครอบครัวและ
ชุมชนมสี่วนร่วม
ในการจัด
สวัสดิการให้แก่
กลุ่มเปูาหมาย 
จ้านวน 10 
หมู่บ้าน 

1.มีศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคน
พิการผู้สูงอายุใน
ชุมชน  
2.สมาชิกใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเห็น
ความส้าคัญใน
การดูแลคนพิการ
และผู้สงูอายุใน
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
3.มีภาคีเครือข่าย
มาเรียนรู้มากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

รวม จ านวน 2 โครงการ - - 48,000 48,000 48,000 48,000 - - - 

 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4: การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฮีตฮอย ผญ๋า
คนเมือง 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญาได้
เรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีของ
เชียงใหม่ เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิน่ 

 

 

 

 

นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา 
จ้านวน ๒๑๗ คน 

20,000 
(2560:100,000) 

 

20,000 20,000 20,000 นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา ร้อยละ 80 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม 
และประเพณีของ
เชียงใหม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่น 

นักเรียนโรงเรียนดอน
แก้วเนรมิตปัญญาได้
เรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามประเพณีท้องถิ่น 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการสื่อสารภาษา
อาเซียน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กให้มีความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน ส่งเสริม
พัฒนาการจัด
กิจกรรมเตรียม
ความพร้อม ให้เด็ก
มีความรู้เกีย่วกับ
วัฒนธรรมประเพณี
ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
ดอนแก้ว1  
จ้านวน ๕๓ คน 

3,000 
(2560:3,000) 

 

3,000 3,000 3,000 เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
ดอนแก้ว 1  
ร้อยละ  85  มี
ทักษะและ ความรู้
พื้นฐานเก่ียวกับ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
ดอนแก้ว 1   
มีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับความ
แตกต่างทาง
วัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน   สามารถ
น้าทักษะที่ได้เรียนรู้
เก่ียวกับอาเซียนไป
ใช้ได้จริงในการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการน้อง 
เป๋นคนเมืองเจียง-ใหม่ 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว 1 
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต
วัฒนธรรม  
และประเพณีของ
เชียงใหม่  
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี
ท้องถิ่น 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. 
ดอนแก้ว 1  
จ้านวน ๕๓ คน 

16,000 
(2560:8,000) 

 

16,000 16,000 16,000 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ดอนแก้ว 1  
ร้อยละ 80 ได้เรียนรู้
พื้นฐานวัฒนธรรม 
และประเพณีของ
เมืองเชียงใหม่ อย่าง
ง่ายๆ เหมาะสมตาม
วัยได้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามประเพณีท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมตาม
วัย 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต. 
ดอนแก้ว 1   
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีของ
เชียงใหม่ และได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการต๋ามฮีต                   
ตวยฮอย ผญา๋ล้านนา   
 
  

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินและ
สืบสานวฒันธรรม
ประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว 
๒ จ้านวน 50 คน 
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติตนตาม
ประเพณี วัฒนธรรม            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้เหมาะสมกับวยั               

3,000 
(2560:3,000) 

 

3,000 3,000 3,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว๒  
ร้อยละ75 สามารถ
เรียนรู้และปฏิบัติ
ตนตามประเพณี 
วัฒนธรรม            
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้เหมาะสมกับวยั                 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว๒
สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติตนตาม
ประเพณี วฒันธรรม            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
เหมาะสมกับวัย                 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 
 

เพื่อให้นักเรียน
อนุรักษ์และสืบ
ทอด
ศิลปวัฒนธรรม 
อันดีงาม 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้วได้สบื
สานศลิปวฒันธรรม 
 

100,000 
(2560:310,000) 

 

100,000 100,000 100,000 นักเรียนได ้
เรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมประเพณ ี
ร้อยละ 75 

นักเรียนมีความรักใน
ท้องถิ่นและอนุรักษ์
สืบสานภูมปิัญญา
วัฒนธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 142,000 142,000 142,000 142,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง    
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

5.1  แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวนั เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับ
สารอาหารครบ  
5 หมู่ ตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก สังกัด  
อบต.ดอนแก้ว และ
โรงเรียนสังกัด  
อบต.ดอนแก้ว ไม่
น้อยกว่า 450 คน
และนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ต้าบลดอนแก้ว ไม่
น้อยกว่า200 คน 

500,000 
(2560:500,000) 
(2559:500,000) 
(2558:500,000) 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด และนักเรียน
ในเขตพื้นที่ต้าบล 
ดอนแก้วร้อยละ80
มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสม
ตามวัย 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว มี
สุขภาพ ร่างกายที่
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ได้รับ
อาหารเสริม อัน
เป็นไปตามหลัก
โภชนาการ 
 

เด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และ
นักเรียนโรงเรียน
สังกัด อบต. 
ดอนแก้วไม่น้อยกว่า 
450  คนนักเรียน
โรงเรียนในเขต
ต้าบลดอนแก้ว   
ไม่น้อยกว่า200 คน 

500,000 
(2560:500,000) 
(2559:500,000) 
(2558:500,000) 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด และนักเรียน
ในเขตพื้นที่ต้าบล
ดอนแก้ว ร้อยละ
80มีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เหมาะสม
ตามวัย   

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว มี
สุขภาพ ร่างกาย ที่
แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 

เพื่อให้สถานศึกษา
ในในสังกัดมี
หลักสูตร
สถานศึกษาที่
เหมาะสมส้าหรับ
การจัดการศึกษา 

หลักสูตร
สถานศึกษา  
จ้านวน 4หลักสูตร 

40,000 
(2560:40,000) 
(2559:40,000) 

40,000 40,000 40,000 สถานศึกษาในสังกัด
จ้านวน4แห่งมี
หลักสูตรที่
เหมาะสมส้าหรับ
การจัดการศึกษา 

นักเรียนของ
สถานศึกษาในสังกัด 
จ้านวน  386 คน  
ได้รับการจัด
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

4 
 
 

 
 

โครงการอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน 

เพื่อให้โรงเรียนใน
สังกัด  มีระบบ
อินเตอร์เน็ต
ส้าหรับใช้ในการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

ระบบอินเตอร์เน็ต
ของโรงเรียนใน
สังกัด 
จ้านวน 2 แห่ง 

33,600 
(2560:33,600) 
(2559:19,200) 

33,600 
 
 

33,600 
 

33,600 
 
 

มีระบบอินเตอร์เน็ต
ที่มีเหมาะส้าหรับ
การจัดการเรียนการ
สอน 

การจัดการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

5 
 
 

 
 

โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูโรงเรียนใน
สังกัด 

เพื่อให้ครูโรงเรียน
ในสังกัด  ได้
พัฒนาตนเอง
ส้าหรับนา้มาใช้ใน
การจัดการเรียน
การสอน 

ครูโรงเรียนสังกัด 
อบต.ดอนแก้ว 
จ้านวน  45 คน 
 

25,000 
(2560:25,000) 
(2559:25,000) 

 

25,000 25,000 25,000 ครูของโรงเรียนใน
สังกัด อบต. 
ดอนแก้วมีการ
จัดการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นักเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 
 

6 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียน 

เพื่อให้มีสถานที่
และสื่อ ส้าหรับ
การศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ของครู 
และนักเรียน 

โรงเรียนในสังกัด  
จ้านวน  2  แห่ง  
มีห้องสมุดที่พร้อม
ส้าหรับเป็นแหล่ง
ศึกษาค้นคว้า 

200,000 
(2560:200,000) 
(2559:200,000) 

 

200,000 200,000 200,000 ห้องสมุดโรงเรียนใน
สังกัด   
จ้านวน  2 แห่ง 

ครู และนักเรียน
โรงเรียน ในสังกัด  
เป็นผู้ที่ใฝุศึกษา
ค้นคว้าหาความรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน 

เพื่อให้มีแหล่ง
เรียนรู้ที่เหมาะสม
ส้าหรับการศึกษา
เรียนรู ้

โรงเรียนในสังกัด  
จ้านวน  2  แห่ง  
มีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมส้าหรับ
นักเรียน 

100,000 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 

 

100,000 100,000 100,000 แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนในสังกัด ไม่
น้อยกว่า2แหล่ง 

นักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัด  ได้เรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
เหมาะสม 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

8 โครงการรณรงค์ปูองกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

เพื่อให้โรงเรียนใน
สังกัดเป็นสถานที่
ปลอดยาเสพตดิ 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด  
จ้านวน 450 คน   

42,000 
(2560:42,000) 
(2559:42,000) 

 

42,000 42,000 42,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด   
จ้านวน  292 คน  
ไม่เสพและไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

โรงเรียนในสังกัด  
เป็นสถานศึกษา
ปลอดยาเสพตดิ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

9 โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียนใน
สังกัด 

โรงเรียนในสังกัด  
จ้านวน  2  แห่ง  
มีความพร้อมในทุก
ด้านที่จะเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

10,000 
(2560:160,000) 
(2559:160,000) 

 

10,000 10,000 10,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดได้รับการ
เรียนรู้เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด  
มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

10 
 
 

 
 

โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนอาเซียน 

เพื่อพัฒนาศูนย์
การเรียนอาเซียน
ในโรงเรียนให้
เหมาะสมส้าหรับ
การเรียนการสอน 

โรงเรียนในสังกัด 
จ้านวน  2  แห่ง  
มีศูนย์การเรียน
อาเซียน ส้าหรับให้
ครู และนักเรียนได้
เรียนรู ้

10,000 
(2560:100,000) 
(2559:100,000) 

 

10,000 10,000 10,000 ศูนย์การเรียน
อาเซียน ของ
โรงเรียนในสังกัด  
จ้านวน  2 แห่ง 

ครู และนักเรียน
โรงเรียนในสังกัด  
มีความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนโดยการมี
ส่วนร่วมของครู  ชุมชน 
และนักเรียน   

เพื่อพัฒนาการสื่อ
การเรียนการสอน
โดยการมีส่วนร่วม
ของครู  ชุมชน ,
นักเรียน   

ครู  ชุมชน และ
นักเรียน ทุกคนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดท้าสื่อการเรียน
การสอน 

10,000 
(2560:70,000) 
(2559:70,000) 

 

10,000 10,000 10,000 สถานศึกษาในสังกัด
มีการจัดท้าสื่อการ
เรียนการสอนโดย
การมีส่วนร่วมอย่าง
น้อยห้องเรียนละ 
1 ชิ้น 

การจัดการเรียนการ
สอนเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

12 โครงการก่อสร้างอาคาร 
4  ชั้น  12  ห้องเรียน 

เพื่อให้มีสถานที่
ส้าหรับจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
ส้าหรับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่

อาคารเรียน  4  ชั้น 
12 ห้องเรียน  
จ้านวน 1 หลัง 

- - - 10,000,000 เด็กในพื้นที่ต้าบล 
ดอนแก้ว 
ร้อยละ 100  
ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

เด็กในต้าบลดอนแก้ว
ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

กอง 
การศึกษา 
กองช่าง 

 

13 
 
 

 
 

โครงการมุมนักอ่าน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่
ของอบต.ตลอดจน
ประชาชนในต้าบล
ดอนแกว้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ของ อบต.ดอนแก้ว
และประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว   
จ้านวน 200 คน 

20,000 
(2560:30,000) 
(2559:10,000) 
(2558:30,000) 

 

20,000 20,000 20,000 พนักงานเจ้าหน้าที่
ของ อบต.ดอนแก้ว  
และประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ   
ร้อยละ 70 มีการ
พัฒนาตนเอง 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนประชาชน 
รักการอ่านหนังสือ
และมีการพัฒนา
ตนเองมากข้ึน 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้าง 
ทักษะการพูดภาษา 
ต่างประเทศเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

เพือ่ให้เยาวชนและ
ประชาชนมีทักษะ
การพูด
ภาษาตา่งประเทศ 

เยาวชนและ
ประชาชนในต้าบล
ดอนแก้ว ไม่น้อย
กว่า 300 คน 

90,000 
(2560:90,000) 
(2559:90,000) 
(2558:90,000) 

 

90,000 90,000 90,000 เยาวชนและ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 75 มีทักษะ
ในการพูด
ภาษาตา่งประเทศ 

เยาวชนและ
ประชาชนมีความ
พร้อมด้านภาษาเพื่อ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม
ศักยภาพการจัด
การศึกษาของท้องถ่ิน 
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน) 

เพื่อให้นักเรียนที่
ยากจนมี
ปัจจัยพื้นฐาน
ส้าหรับเล่าเรียน 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด  ระดับ  
ป.1-ป.6 ไม่เกิน 
ร้อยละ 40 

45,000 
(2560:45,000) 
(2559:45,000) 

 

45,000 45,000 45,000 นักเรียนที่ยากจนมี
ปัจจัยพื้นฐาน
ส้าหรับเล่าเรียน 

ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

กอง 
การศึกษาฯ 

16 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด   
จ้านวน  354 คน 

800,000 
(2560:800,000) 
(2559:800,000) 

 

800,000 800,000 800,000 นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดร้อยละ 100 
มีปัจจัยพื้นฐานที่
เพียงพอในการเรียน 

ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด 
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 

กอง 
การศึกษาฯ 

17 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ 

เพื่อปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบของ
โรงเรียนในสังกัด 

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบของ
โรงเรียน 2 แห่ง 

400,000 
(2560:400,000) 
(2559:400,000) 
(2558:400,000) 

 

400,000 400,000 400,000 อาคารเรียนและ
อาคารประกอบของ
โรงเรียนในสังกัดมี
ความพร้อมส้าหรับ
ใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมต่างๆ  

นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพจาก
สถานทีท่ี่มีความ
พร้อมส้าหรับการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กอง 
การศึกษาฯ 

18 
 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในเขตต้าบล
ดอนแก้ว 

เพื่อให้โรงเรียนใน
เขตพื้นที่ต้าบล
ดอนแก้ว  ได้มี
ความกล้า
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค ์
 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว ไม่
น้อยกว่า500คน 

80,000 
(2560:80,000) 
(2559:90,000) 

 

80,000 80,000 80,000 เด็กและเยาวชน ไม่
น้อยกว่า 
ร้อยละ 70  มี
ความพึงพอใจที่ได้
ร่วมกิจกรรม 

เด็ก และเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว  
มีความกล้า
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค ์

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19  โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะการคิดและ
ทักษะชีวิตที่ด ี
มีนิสัยรักการอ่าน 
มีความสามารถ
ทางดา้นวชิาการ 
เป็นคนดีและมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์

นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา 
จ้านวน ๒๑๗ คน 

148,000 
(2560:323,500) 

 

148,000 148,000 148,000 นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา มีทักษะการ
คิดและทักษะชีวิต 
มีนิสัยรักการอ่าน
และมีความสามารถ
ทางดา้นวชิาการ
เป็นคนดีและมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
 

นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา เปน็ผู้ที่มี
ทักษะการคิดและ
ทักษะชีวิตที่ดี    
มีนิสัยรักการอ่าน
และมีความสามารถ
ทางดา้นวชิาการ 
เป็นคนดีและมี
พฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 
 

โครงการยกระดับ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานดา้นวชิาการ 

ครูผู้สอนมี
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดา้น
วิชาการ ปรับปรุง
หลักสูตร
สถานศึกษาให้
สอดคล้อง
เหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชน
และบริบท จัดทา้
แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา
การศึกษา  
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
แผนปฏบิัติการ
ประจ้าป ี

ครูผู้สอนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา  
จ้านวน ๑๒ คน 
 

5,000 
(2560:15,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ครูผู้สอนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญาร้อยละ 80 
มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดา้น
วิชาการหลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียน 
ร้อยละ 80  มี
ความสอดคล้อง
เหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชน
และบริบทการ
จัดท้าแผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา  
แผนพัฒนา
การศึกษา และ
แผนปฏบิัติการ
ประจ้าปี ครบ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

ครูโรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญา เปน็ผู้
ที่มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานดา้น
วิชาการ  หลักสูตร
สถานศึกษาของ
โรงเรียนมีความ
สอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการของ
ชุมชนและบริบท  
และมีการจัดทา้แผน
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา  
แผนพัฒนาการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปีครบทุกแผน 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 โครงการเพิ่มศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 
และบริหารสถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญามสีื่อ
การเรียนการสอน
ที่เหมาะสม
ทันสมัยและ
เพียงพอ ตลอดจน
มีความสามารถ
และทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษา 
อังกฤษและ
ภาษาจนี อีกทั้ง
ผู้บริหารของ
โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญามผีล
การด้าเนินงาน
ตามแผนพฒันา
สถานศึกษาอยา่งม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลตาม
หลักธรรมาภิบาล 

นักเรียนและ
บุคลากรของ
โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญา ม ี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

430,000 
(2560:430,000) 

 

430,000 430,000 430,000 นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา ร้อยละ 80 
มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม
ทันสมัยและ
เพียงพอ ตลอดจนมี
ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษา อังกฤษ
และภาษาจีนอีกทั้ง
ผู้บริหารของ
โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญามผีล
การด้าเนินงานตาม
แผนพัฒนา
สถานศึกษาอยา่งม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลตาม
หลักธรรมาภิบาล 

นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญามสีื่อการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 
ทันสมัยและเพียงพอ
ตลอดจนมีความ 
สามารถและทักษะ
การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจนี อีกทั้ง
ผู้บริหารของโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญามีการพฒันา
ประสิทธิ ภาพการ
บริหาร งานและการ
ปฏิบัติ งานให้เกิด
ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิ ผลทัง้ใน
ระยะสั้นและระยะ
ยาวตามหลักธรรมา- 
ภิบาล 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครู  และ
บคุลากรทางการศึกษา  
สู่ทศวรรษที่ 21 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเชิง
วิชาการของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้
สามารถนา้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ้านวน ๒๖ คน 

280,000 
(2560:55,750) 

 

280,000 280,000 280,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   
โรงเรยีนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญา   
ร้อยละ  85  
มีความรู้
ความสามารถเชิง
วิชาการ  มีความรู้
ใหม่ๆก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษาใน
สมัยปัจจบุัน  และ
ครู  บุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรกั ความ
สามัคค ีมีคุณธรรม  
จริยธรรมในกร
ปฏิบัติงาน  
สามารถปฏบิัติงาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญามี
ความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
ด้านวชิาการอย่างมี
คุณภาพ ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความพึง
พอใจในการบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา 
เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  
สามารถปฏบิัติงาน
อย่างมีความสุขและ
มีประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการสนบัสนนุการ
บรหิารจัดการโรงเรียน 

เพื่อให้โรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญามี
สภาพแวดล้อมที่
สนับสนนุการ
เรียนรู้ นักเรียน
ได้รับมาตรการ
ปูองกันการ
บาดเจ็บ และสรา้ง
เสริมความ
ปลอดภัย มีสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่
เหมาะสมในการ
เรียนรู ้
 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา  
จ้านวน ๒๑๗ คน 

30,000 
(2560:235,000) 

 

30,000 30,000 30,000 โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญา มี
สภาพแวดล้อมที่
สนับสนนุการเรียนรู้ 
นักเรียนร้อยละ ๘๐ 
ได้รับมาตรการ
ปูองกันการบาดเจ็บ 
และสร้างเสริม
ความปลอดภัย มี
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมที่
เหมาะสมในการ
เรียนรู ้

โรงเรียนดอนแก้ว
เนรมิตปัญญามี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
นักเรียนได้รับ
มาตรการปูองกันการ
บาดเจ็บ สร้างเสริม
ความปลอดภัย และ
มีสื่อเทคโนโลยี 
นวัตกรรมที่
เหมาะสมในการ
เรียนรู ้

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้สู่พลเมือง
อาเซียน 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน
ให้มีทักษะและ 
ความพร้อมต่อการ
เข้าสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน
จัดท้าแหล่งเรียนรู้
อาเซียนศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียน
ผู้เรียนสามารถน้า
ทักษะที่ได้เรียนรู้
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการ
ด้าเนินชีวิตใน
ฐานะเป็นสมาชิก
ในอาเซียน 

นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญาทุกคน   
มีทักษะและ ความ
พร้อมต่อการเข้าสู่
การเป็นพลเมือง
อาเซียน สามารถน้า
ทักษะที่ได้เรียนรูไ้ป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด้าเนินชีวิตใน
ฐานะเป็นสมาชิกใน
อาเซียนและมีแหล่ง
เรียนอาเซียนเพื่อ
ศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูลเก่ียวกับ
อาเซียน 

17,000 
(2560:31,000) 

 

17,000 17,000 17,000 นักเรียนโรงเรียน
ดอนแก้วเนรมิต
ปัญญา ร้อยละ85 
มีทักษะและ ความ
พร้อมต่อการเข้าสู่
การเป็นพลเมือง
อาเซียน สามารถน้า
ทักษะที่ได้เรียนรูไ้ป
ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการด้าเนินชีวิต
ในฐานะเป็นสมาชิก
ในอาเซียน 

นักเรียนโรงเรียนดอน
แก้วเนรมิต-ปัญญา  มี
ความรู้  ความเข้าใจ
เก่ียวกับความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน  สามารถน้า
ทักษะที่ได้เรียนรู้
เก่ียวกับอาเซียนไป
ใช้ได้จริงในการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการส่งเสริมด้าน
วิชาการและพัฒนา
คุณภาพเด็ก 

เพื่อให้ครู/ ผูดู้แลเด็ก
และบุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1 
ได้รับการนิเทศ ก้ากับ 
ติดตาม แนะน้าการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษาอย่าง
สม่้าเสมอ เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1  
มีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 
มีคุณธรรมจริยธรรม
เหมาะสมตามวัย มี
การจัดการศึกษาที ่
ได้มาตรฐานตาม
แนวทางยกระดับการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว ๑ 
จ้านวน ๘ คน 

50,000 
(2560:78,000) 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของคร/ู 
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1 
ได้รับการนิเทศ ก้ากับ 
ติดตาม แนะน้าการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสตูร
สถานศึกษาอย่าง
สม่้าเสมอ  
ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1  
มีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และและ
สติปัญญา มีคณุธรรม
จริยธรรมเหมาะสม
ตามวัย มีการจัด
การศึกษาท่ีได้
มาตรฐานตาม
แนวทางยกระดับการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ครู/ ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์ 
การบริหารส่วนตา้บล
ดอนแก้ว 1 ได้รับการ
นิเทศ ก้ากับ ติดตาม 
แนะนา้ การจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลัก สูตร
สถานศึกษาอยา่ง
สม่้าเสมอ เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตา้บล 
ดอนแก้ว 1 มี
พัฒนาการทั้งดา้น
ร่างกาย 
อารมณ์สังคม และ
สติปัญญา มีคุณธรรม
จริยธรรมเหมาะสม
ตามวัย มีการจัด
การศึกษาที่ได้
มาตรฐานตามแนว 
ทางยกระดบัการ
ปฏิรูปการศึกษา 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนตา้บล 
ดอนแก้ว 1 มสีื่อ
ในการเรียนรูอ้ย่าง
เพียงพอและให้ครู
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่าง
หลากหลาย 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานระดับ 
ประเทศพร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพ
และขีดความ 
สามารถของ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว  

เด็กและบุคลากรใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1  
มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 

90,000 
(2560:115,000) 

 

90,000 90,000 90,000 เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตา้บล
ดอนแก้ว 1  
ร้อยละ 80 มีสื่อใน
การเรียนรูอ้ย่าง
เพียงพอและให้ครู
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ได้อย่างหลากหลาย 
ตลอดจนให้มีการ
บริหารจัดการที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐานระดับ 
ประเทศพร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพ
และขีดความ 
สามารถของ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 
  

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตา้บลดอนแก้ว 1 
มีสื่อในการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและครู
สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย 
ตลอดจนมีการบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานระดับ 
ประเทศพร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพและ
ขีดความ สามารถของ
บุคลากรของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

27 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพเชิง
วิชาการของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้
สามารถนา้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได ้

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว 1  
จ้านวน ๘ คน 

8,000 
(2560:23,750) 

 

8,000 8,000 8,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว1 
ร้อยละ 85 มี
ความรู้
ความสามารถเชิง
วิชาการ มีความรู้
ใหม่ๆ ก้าวทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษาใน
สมัยปัจจบุัน มี
ความรัก  ความ
สามัคค ีและมี
คุณธรรม จริยธรรม
ในกรปฏิบัติงาน  
สามารถปฏบิัติงาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  
 
   

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1 มี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้าน
วิชาการอย่างมีผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความพงึ
พอใจในการบริหาร
จัดการของ
สถานศึกษา เป็น
บุคคลที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

28 โครงการส่งเสริม
สนับสนนุการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนนุการ
บริหารจัดการ
อาคารสถานที่ให้
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
อบต.ดอนแก้ว 1  
ให้มี
สภาพแวดล้อมที่
สนับสนนุการ
เรียนรูท้ี่
หลากหลาย 
เหมาะสมเพียงพอ
ปลอดภัย เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี และ
ได้รับประสบการณ์
ที่หลากหลายจาก
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย ์
 
 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตา้บล
ดอนแก้ว 1  
จ้านวน ๕๓ คน 

20,000 
(2560:30,000) 

 

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตา้บล
ดอนแก้ว 1  
เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
และได้รับ
ประสบการณ์ที่
หลากหลายจาก
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 1 ให้
มีสภาพแวดล้อมที่
สนับสนนุการเรียนรู้
ที่หลากหลาย 
เหมาะสมเพียงพอ
และปลอดภัยเกิด
การเรียนรู้ที่ดี และ
ได้รับประสบการณ์ที่
หลากหลายจาก
สภาพแวดล้อม
ภายในศูนย ์

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่
ครูมืออาชีพ 
 

เพื่อให้ครูมีคณุธรรม
จริยธรรมและมี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2 
จ้านวน 4 คน ได้
พัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
และความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

5,000 
(2560:15,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ครูและบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2 
จ้านวน 4 คน  
ร้อยละ 80 มี
คุณธรรมจริยธรรม
และความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ครูและบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ดอนแก้ว 2  
มีคุณธรรมและ
ความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

กอง 
การศึกษาฯ 

30 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
 

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว ๒ 
มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงเหมาะสม
ตามวัย 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว2  
จ้านวน 50 คน                  
มีทักษะและ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเหมาะสม
ตามวัย 

10,000 
(2560:15,000) 

 

10,000 10,000 10,000 เด็กศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กอบต.ดอน
แก้ว2 ร้อยละ75 
มีทักษะและ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว2 
มีทักษะและ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเหมาะสม
ตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

31 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ-์
จิตใจ  
 
  

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว 2 
มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์-จิตใจ
เหมาะสมตามวัย          
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว2 
จ้านวน  50 คน                       
ได้พัฒนาทักษะและ
มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์-จิตใจ
เหมาะสมตามวัย             

10,000 
(2560:15,000) 

 

10,000 10,000 10,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว2  
ร้อยละ 75 มีทักษะ
และพัฒนาการดา้น
อารมณ์-จิตใจ
เหมาะสมตามวัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแกว้2
มีทักษะและ
พัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ
เหมาะสมตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม   
            

เพื่อให้เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2 
มีคุณธรรมและ
ทักษะในการ
ด้ารงชีวิตได้
เหมาะสมตามวัย 
  

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว2 
จ้านวน 50คน                     
มีคุณธรรมและ
พัฒนาการด้าน
สังคมได้เหมาะสม
ตามวัย                         

15,000 
(2560:25,000) 

 

15,000 15,000 15,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแกว้2                     
ร้อยละ75 มี
คุณธรรมและทักษะ
ในการด้ารงชีวติได้
เหมาะสมตามวัย                           
 

 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอบต.ดอนแก้ว 2 
มีคุณธรรมและ
พัฒนาการด้าน 
สังคมเหมาะสม 
ตามวัย 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

33 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา                 
 
 

เพื่อให้เด็กมีทักษะ
ในการเรียนรู้และ
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา
เหมาะสมตามวัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
อบต.ดอนแก้ว 2 
จ้านวน 50 คน มี
ทักษะและ
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาได้
เหมาะสมตามวัย 

10,000 
(2560:20,000) 

 

10,000 10,000 10,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
อบต.ดอนแก้ว 2 
ร้อยละ75 มีทักษะ
ในการเรียนรู้และ
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2                   
มีทักษะและ
พัฒนาการด้าน
สติปัญญาได้
เหมาะสมตามวัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

34 โครงการจัดหาสื่อ 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
 

เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในห้องเรียน
และภายนอก
อาคารให้มีความ
สวยงามและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว2 ได้
จดัสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก ทั้ง 4 ด้าน           
อย่างเพียงพอ         

10,000 
(2560:20,000) 

 

10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2  
ร้อยละ75 มีการจัด 
สภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู ้
อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว2  
จัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในภายนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก                    

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

35 โครงการประกันคุณภาพ
และพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการศึกษา   
 

เพื่อใช้เป็นแผนที่
จะก้าหนด
เปูาหมายและ
แนวทางในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาให้
บรรลุตาม
มาตรฐานที่
ก้าหนดไว ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2  
มีแผนพัฒนาและ
ก้าหนดเปูาหมาย
แนวทางการบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุ
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนดไว ้
 

10,000 
(2560:18,000) 

 

10,000 10,000 10,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2  
มีแผนพัฒนาและ
ก้าหนดเปูาหมาย
แนวทางการบริหาร
จัดการศึกษาบรรลุ
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนดไว ้
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ดอนแก้ว 2               
 มีแผนพัฒนาและ
แนวทางเปูาหมายใน
การบริหารจัด
การศึกษาที่บรรลุ
ตามมาตรฐานที่ตัง้ไว้
อย่างมีประสทิธิภาพ    
 
                  

กอง 
การศึกษาฯ 

36 โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่าง          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้ทุกฝุาย
ที่เก่ียวข้องให้เข้า
มามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
ในเด็กปฐมวัยให้มี
คุณภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว 2    
ผู้ปกครองและ
ชุมชน มสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
อย่างมีประสทิธิภาพ 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ดอนแก้ว 2  
ร้อยละ 80  
ผู้ปกครองและ
ชุมชน มสี่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ดอนแก้ว 2 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มสี่วนร่วมใน              
การจัดการบริหาร
การศึกษาของศูนย์
ให้มีประสิทธิภาพ
ตามแผนพฒันา
การศึกษา   
 
                                 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองและพลโลก
ที่ดี 
 

เพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม ความมี
จิตอาสาและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของชุมชนและ
สังคม 

ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 
และสังคม 
 

15,000 
(2560:23,000) 

 

15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
กับชุมชน 

นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มจีิตอาสา
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน
และสังคม 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

38 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารตามหลัก 
ธรรมมาภิบาล 
 

เพื่อส่งเสริมการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล
เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

ครู ผู้ปกครองและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา มสี่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการโรงเรียน 

10,000 
(2560:48,000) 

 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละ  80  
ผู้มีส่วนได้เสียมี
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการ
โรงเรียนบ้าน 
ดอนแก้ว 

โรงเรียนบ้านดอน
แก้ว มีการบริหาร
จัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลได้
มาตรฐานที่ก้าหนด 

กอง 
การศึกษาฯ 

39 โครงการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน 
 

เพื่อฝึกให้ผู้เรียน
ด้ารงชีวิตอยา่งมี
ความคุณค่าโดยใช้
ความรู้ผ่านการ
ท้างานทา้กิจกรรม
การเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระ 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้วมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น 

100,000 
(2560:180,000) 

 

100,000 100,000 100,000 นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้ว  
 ร้อยละ 80   
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น 

นักเรียนมีทักษะการ
ท้างานที่มผีลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด ี
 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

40 โครงการความรู้คู่ทักษะ
อาชีพ 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมี 
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดด
เด่นเป็นรูปธรรม
ตามที่สถานศึกษา
ก้าหนดไว ้

นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้ว 
ร้อยละ 75 
มีอัตลักษณ์ตามที่
ก้าหนดไว ้

140,000 
(2560:140,000) 

 

140,000 140,000 140,000 นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้ว 
ร้อยละ75  
มีอัตลักษณ์ตามที่
ก้าหนดไว ้

ผู้เรียนมีอัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาโดดเด่น
เป็นรูปธรรมตามที่
สถานศึกษากา้หนด
ไว ้

กอง 
การศกึษาฯ 

41 โครงการพัฒนา
บรรยากาศการจัดการ
เรียนรู้ในโรงเรียน  

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
โรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

โรงเรียน 
บ้านดอนแก้ว 
มบีรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

90,000 
(2560:145,000) 

 

90,000 90,000 90,000 นักเรียน โรงเรียน 
บ้านดอนแก้วมี
ความรู้เรื่อง
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 80 

โรงเรียน 
บ้านดอนแก้วมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

42 โครงการพัฒนาปรบัปรุง
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ  
 

เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ 
ในโรงเรียน 
 

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอ 

30,000 
(2560:25,000) 

 

30,000 30,000 30,000 นักเรียน 
ร้อยละ 100  
ได้ใช้ประโยชน ์

โรงเรียน 
บ้านดอนแก้วมีแหล่ง
เรียนรู้ทางวิชาการ
ให้กับผู้เรียนอย่าง
เพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

43 โครงการพัฒนาความ
พร้อมสื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี  
 

เพื่อจัดหาและ
พัฒนาความพร้อม
สื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลย ี

ผู้เรียนมีโอกาสได้
เรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์โดยผ่าน
การใช้เทคโนโลย ี

80,000 
(2560:80,000) 

 

80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 ผู้เรียน
มีทักษะในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการ
การเรียนรู ้

โรงเรียนมีสื่อและ
เทคโนโลยทีี่ ทันสมัย
และมีความพร้อมต่อ
การเรียนรู้ส้าหรับ
เด็ก 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถภาพด้าน
ร่างกาย  
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ร่างกายที่สมบูรณ์
สมวัย 
 

นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้ว 
มีพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง 

68,000 
(2560:68,500) 

 

68,000 68,000 68,000 นักเรียนโรงเรียน
บ้านดอนแก้ว 
จ้านวน 137 คน 
ร้อยละ 80  
มีพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกาย 

นักเรียนมีพัฒนาการ
ทางดา้นร่างกาย
สมบูรณ ์

กอง 
การศึกษาฯ 

45 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 
ของครู 

ครูและบุคลากร  
ร.ร.บ้านดอนแก้ว 
จ้านวน 23 คนได้
พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

55,000 
(2560:55,000) 

 

55,000 55,000 55,000 ครู โรงเรียน 
บ้านดอนแก้ว  
มีคุณธรรม และ
จริยธรรม 

ครูและบุคลากร  
ร.ร.บ้านดอนแก้ว 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จ านวน 45 โครงการ - - 4,646,600 4,646,600 4,646,600 4,646,600 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 5.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการแข่งขันกีฬา 
ดอนแก้วเกมส์ 
 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการออก
ก้าลังกาย  และ
กิจกรรม
นันทนาการของ
ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 

ประชาชนในต้าบล
ดอนแก้ว ไม่น้อย
กว่า 2,000 คน 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

(2560:200,000) 
(2559:200,000) 
(2558:200,000) 

 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแกว้  
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ  80  
 มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้วมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และมี
ความรักความ
สามัคคี 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

2 
 
 

 
 

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
 
 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการออก
ก้าลังกาย  และ
กิจกรรม
นันทนาการของ
ประชาชนใน
ต้าบลดอนแกว้ 
 

ประชาชนในต้าบล 
ดอนแก้ว  ไม่น้อย
กว่า 500 คน 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

(2560:200,000) 
(2559:200,000) 
(2558:200,000 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ  80  มี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้วมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และมี
ความรักความ
สามัคคี 

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมและ
แสดงออกในทาง
สร้างสรรค ์

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว ไม่
น้อยกว่า 500 คน 

60,000 
(งบอุดหนุน) 

(2560:60,000) 
(2559:60,000) 
(2558:60,000 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ  80 
แสดงออก
ในทาง
สร้างสรรค ์

เด็กและเยาวชน
ในต้าบลดอน
แก้วได้ตระหนัก
ถึงความส้าคัญ
ของตนเอง  และ
มีสุขภาพจิตที่ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการออกก้าลังกาย
เพ่ือสุขภาพของ  
อบต.ดอนแก้ว 

เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย  
ของประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 

ประชาชนในต้าบล 
ดอนแก้วไม่น้อย
กว่า 200 คน 

80,000 
(งบอุดหนุน) 

(2560:80,000) 
(2559:80,000) 
(2558:80,000 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ90 มี
สุขภาพที่
แข็งแรง 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว  
มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

กอง 
การศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา 

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการออก
ก้าลังกาย  และ
กิจกรรม
นันทนาการของ
ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 

ประชาชนในต้าบล 
ดอนแก้ว  ไม่น้อย
กว่า  5,000 คน  
(อุดหนุนให้แก่ 
ศูนย์กีฬาต้าบล
ดอนแก้ว) 

200,000 
(งบอุดหนุน) 

(2560:200,000) 
(2559:200,000) 
(2558:200,000 

 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว  
ที่เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ  75  มี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว  
มีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง  และ
ก่อให้เกิดความ
รักความสามัคคี
ภายในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จ านวน 5 โครงการ - - 740,000 740,000 740,000 740,000 - - - 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ๖.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการคนไทยใจอาสา 
 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนทุกเพศ
ทุกวัยในต้าบลม ี
จิตสาธารณะ และ
มีจิตอาสา 

การมอบรางวัลเพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคคลท้าดี ให้แก่
ประชาชนในต้าบล
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ้านวน 100  คน 

5๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:5๐,๐๐๐) 

 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ ประชาชนใน
ต้าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ้านวน 100คน 

 

ประชาชนในต้าบล
มีจิตสาธารณะ และ
มีจิตอาสา เพิ่มข้ึน 
 

ส้านักปลัดฯ 
 

2 โครงการพัฒนา
เครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 
อบต. ดอนแก้ว 

๑. เพื่อเพิ่ม
เครือข่ายงาน
ประชาสัมพนัธ์
ต้าบลดอนแก้ว 
๒.เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
งานประชาสัมพนัธ์
ให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอยา่ง
สูงสุด 

๑. ประชาสัมพันธ์ 
อบต. ดอนแก้ว 
๒. กลุ่มเยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว 
๓. อสม.หมู่ที่๑-๑๐  
๔. อปพร. อบต.  
ดอนแก้ว 
๕. ตัวแทน
สถานศึกษาในต้าบล
ดอนแก้ว 
๖. อปพร. ต้าบล
ดอนแก้ว  
จ้านวน 50 คน 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 
(2558: 10,000) 

 
 

20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมที่
พัฒนาเครือ 
ข่ายงาน
ประชาสัมพนัธ์
ในต้าบล 
ดอนแก้ว 

 

๑.ต้าบลดอนแก้วมี
เครือข่าย
ประชาสัมพนัธ์
เพิ่มข้ึนทุกเพศทุก
วัย 
๒.งาน
ประชาสัมพนัธ์มี
ประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่าง
สูงสุด 
 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการวันละอ่อน 
ดอนแก้ว ตามรอยพ่อ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว 
๒. เพื่อเรียนรู้
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พึ่งพาตนเอง และ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
 

เด็กและเยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว  
รวม 50 คน 

๑๐,๐๐๐
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558: 10,000) 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
เพื่อเยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว
ได้แสดงออกถึง
ความสามารถ
และศักยภาพ
ของเด็กเยาวชน 
และสามารถน้า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต
อย่างยั่งยืน 

1.เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน  
2. ผู้ด้อยโอกาส 
คนชรา คนพิการ มี
ก้าลังใจและไดร้ับ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น  
3. เยาวชน รู้จัก
เสียสละเวลาต่อ
ครอบครัวชุมชน 
อุทิศตนในการ
สงเคราะห์ผู้อื่น 
4. สรา้งจิตสา้นึก
และกระตุ้นให้ภาค
ส่วนในสังคม
ประกอบคณุงาม
ความดีต่อสังคม
โดยรวม 
5. น้อมน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมาใช้
ในการด้ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการดนตรีบา้บัด เพื่อใช้ดนตรีเป็น
สื่อกลางการบา้บัด 
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดและใช้ดนตรี
เป็นสื่อในการดึงผู้
ที่เก่ียวข้องหรือมี
ความเสี่ยงในเร่ือง
ของยาเสพติด 

ประชาชน/ เยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว 
จ้านวน 50 คน 

๕๐,๐๐๐ 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558: ๕๐,๐๐๐) 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
ที่ใช้ดนตรีเปน็
สื่อกลางการ
บ้าบดั ฟื้นฟผูู้ติด
ยาเสพติดและใช้
ดนตรีเป็นสื่อใน
การดึงผู้ที่
เก่ียวข้องหรือมี
ความเสี่ยงใน
เร่ืองของยาเสพ
ติด 

ประชาชน/เยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ส้านักปลัดฯ 

รวม จ านวน 4 โครงการ - - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ - - - 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4: การสร้างความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ๖.๒  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝึกทบทวน 
และพัฒนาศักยภาพ  
อปพร. 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

อปพร. ภายในต้าบล  
จ้านวน 50 คน 

40,000 
(2560:40,000) 
(2559:90,000) 
(2558:90,000) 

 

40,000 40,000 40,000 อปพร.  
จ้านวน 50คน 

อปพร.และ 
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากข้ึน 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

 

2 
 
 

 

โครงการซ้อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมใน
กรณีเกิดเหตุสา
ธารณภัยต่างๆ 
 

สามารถปฏบิัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อ
เกิดสาธารณภัย 

20,000 
(2560:20000) 
(2559:30,000) 
(2558:30,000) 

 

20,000 20,000 20,000 มีการฝึกทบทวน
การซ้อม
แผนการ
ปูองกันฯอย่าง
เหมาะสม 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สนิ 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

3 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม  
อปพร. 

เพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายของ
กระทรวง 
มหาดไทย 

ประชาชนในต้าบล
สามารถปกปูองชีวิต
และทรัพย์สนิและ
แบ่งเบาภาระของ
ต้ารวจ 
 
 

20,๐๐๐ 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 

(2558:105,000) 

 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ มีจ้านวนสมาชิก  
อปพร.(รุ่นใหม่) 
จ้านวน 30 คน 

มี อปพร. ครบ 
ร้อยละ 2 ของ
ประชากรใน
ต้าบลดอนแก้ว  

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเฝูาระวังและ
ปูองกันสาธารณภัย 
 

เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว
และพื้นที่ขา้งเคียง
กรณีการเกิดสา
ธารณภัยและ
อุบัติเหตุ 

ด้าเนินการช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณี
เกิดสาธารณภัยและ
อุบัติเหตุต่างๆ 

47๐,๐๐๐ 
(2560:470,000) 
(2559: 470,000) 
(2558:360,000) 

 

47๐,๐๐๐ 47๐,๐๐๐ 47๐,๐๐๐ พนักงานและ
เจ้าหน้าที่มีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติหนา้ที่ 
ตลอด 24ชั่วโมง 

สามารถบริการ
และช่วยเหลือ
ประชาชนและผู้
ประสบเหตุได้
อย่างทันทว่งที
และมี
ประสิทธิภาพ 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

5 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะการปูองกันการ
จมน้้าในเด็กอายุต่า้กว่า 
15 ปี  

1. เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกัน
ตนเองจากการ
จมน้้า 
2. เพื่อฝึกทักษะ
การลอยตัวส้าหรับ
เด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปี 

1. เด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปีและผูป้กครอง
ในต้าบลดอนแก้ว  
2. โรงเรียนทุกแห่ง
ในต้าบลดอนแก้ว 

30,000 
(2560:30,000
2559:30,000) 
(2558:60,000) 

30,000 30,000 30,000 1. เด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปี มคีวามรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันการจมน้้า
ร้อยละ80 
2. เกิดหลักสตูร
การปูองกันเด็ก
จมน้้าในต้าบล
ดอนแก้วและน้า
ใช้ในโรงเรียนทุก
โรงเรียนในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว 
3. เกิดสระน้้า
ตัวอย่างในการฝึก
เอาชีวิตรอดในน้้า
ในทุกโรงเรียน 

1. เด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปี มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันการจมน้า้ 
2. เด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปี มีทักษะ
การลอยตัวและ
สามารถเอาชีวิต
รอดในน้้าได ้

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการเยาวชนอาสา
ปูองกันสาธารณภัย 

เพื่อเพิม่พูนความรู้
และทักษะให้กับ
เยาวชนอาสาหรือ 
อปพร.น้อยให้เฝูา
ระวังและ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

เยาวชนหรือ  
อปพร.น้อยในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:20,000) 

 

10,000 10,000 10,000 เยาวชนหรือ  
อปพร.น้อยมี
ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

เยาวชนอาสาหรือ 
อปพร.น้อยมี
ความรู้และมี
ทักษะในการเฝูา
ระวังและ
ช่วยเหลือเมื่อเกิด
สาธารณภัย 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

7 โครงการหนึ่งครัวเรือน
หนึ่ง CPR 

เพื่อให้ประชาชน
หนึ่งครัวเรือน
สามารถปฏบิัติการ
ช่วยฟื้นคนืชีพได้
อย่างน้อยหนึ่งคน 
 

ครัวเรือนในพื้นที่
ต้าบลดอนแก้ว 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้วจ
100 ครัวเรือน 

ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 
หนึ่งครัวเรือน
อย่างน้อยหนึ่งคน
รู้วิธีการช่วยฟื้น
คืนชีพผูปุ้วยหมด
สติได ้

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

8 โครงการทบทวนการ
ปฏิบัติการการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
แก่ อาสาสมัครกู้
ชีพกู้ภัย อบต. 
ดอนแก้ว ให้มี
ความรู้และทักษะ
ในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน้
ได้อย่างถูกต้อง 

อปพร.ในต้าบล
จ้านวน 10 คน 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 
(2558:20,000) 

 

20,000 20,000 20,000 อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย อบต. 
ดอนแกว้
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

อาสาสมัครกู้ชีพ
กู้ภัย อบต. 
ดอนแก้ว มีความรู้
ในการปฏิบัติงาน
มากข้ึน 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 



 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการจัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล 

เพื่อบริการ
นักท่องเที่ยวและ
เตรียมความพร้อม
ช่วงเทศกาล 

สามารถบริการ
นักท่องเที่ยวและลด
อุบัติเหตุในแก่
นักท่องเที่ยวได ้

180,000 
 (2560:180,000) 
(2559:180,000) 
(2558:180,000) 

 

180,000 180,000 180,000 มีจุดบูรณาการ
ในการให้บริการ
ประชาชน      
ช่วงเทศกาล 

ลดความสูญเสยี
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินถนน
สัญจรปลอดภัย 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

10 โครงการจัดท้าคู่มือ
อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 
ส้าหรับอาคารหอพัก
และที่พักอาศัย 

- เพื่อให้ประชาชน
มีความรูใ้นการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้น 
- เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนย้ายผู้อยู่
อาศัยออกจากจุด
เกิดเหตุได้อย่าง
ทันท่วงท ี
- เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรับมือ
ถึงเหตุอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น 

- ลดการเกิดอัคคีภัย
ภายในสถานที่พัก
อาศัย 
- ลดอัตราความ
สูญเสียในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 

(2558:50,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ประชาชนมี
ความรู้ และมี
ความพร้อมใน
การรับมือในการ
ปูองกันและ
ระงับอัคคีภัยใน
เบื้องต้น  

- ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันและระงับ
อัคคีภัยในเบื้องต้น 
- สามารถ
เคลื่อนย้ายผู้อยู่
อาศัยออกจากจุด
เกิดเหตุได้อย่าง
ทันท่วงที 
- เตรียมความ
พร้อมในการรับมือ
ถึงเหตุอัคคีภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

11 โครงการให้ความรู้ด้าน
อัคคีภัยและดับเพลิง
เบื้องต้นในสถานศึกษา 

นักเรียนนักศึกษา 
รู้วิธีการดับเพลิง 
การใช้เคร่ือง
ดับเพลิงเบื้องตน้ 

อบรมให้ความรู้แก่ 
นักเรียน นักศึกษา
ในพื้นที่ตา้บล 
ดอนแก้ว 
 
 

30,000 
(2560:30,000) 
(2559:30,000) 

30,000 30,000 30,000 มีกิจกรรมที่
อบรมนักเรียน 
นักศึกษารู้ถึงวิธี
ปูองกัน และการ
เอาตัวรอดเมื่อ
เกิดเหตุ 

นักเรียนนักศึกษา 
รู้จักวิธีการ
ปูองกัน  การเกิด
ดับเพลิง การใช้
เครื่องดับเพลิง
เบื้องต้น 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

รวม จ านวน 11 โครงการ - - 845,000 845,000 845,000 845,000 - - - 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ๖.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้าง
ทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุทีบ่้าน (อผส.) 

1.เพื่อให้
อาสาสมัครและ
สมาชิกใน
ครอบครัวมีทักษะ
ที่ดีในการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน 
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลและ
ช่วยเหลือตนเองได ้

ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ต้าบลดอนแก้ว 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
100 มีทักษะ
และสามารถดูแล
และช่วยเหลือ
ตนเองได ้

1.อาสาสมัครและ
สมาชิกใน
ครอบครัวมีทักษะ
ในการดูแล
ผู้สูงอายุ  
2.ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลและ
ช่วยเหลือตนเอง
ได ้
 
 
 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสา สมัครในการดูแล
คนพิการในชุมชน 

1.เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
ดูแลคนพิการใน
ชุมชนได ้
2.เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะด้านการ
ดูแลคนพิการใน
ชุมชนให้กับ
อาสาสมัครและ
ผู้ดูแลหรือญาติคน
พิการ 
3.เพื่อบูรณาการ
ท้างานร่วมกัน
ระหว่าง
อาสาสมัครและ
ภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 

อาสาสมัคร  
ผู้ดูแลหรือญาติคน
พิการในต้าบล 
ดอนแก้ว 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ 100  
มีความรู้ความ
เข้าใจ และมี
ทักษะด้านการ
ดูแลคนพิการใน
ชุมชนได ้

อาสาสมัคร ผู้ดูแล
หรือญาติคนพิการ 
สามารถนา้ความรู้ 
และทักษะทีไ่ด้รับ
ไปปฏบิัติเพื่อดูแล
คนพิการได้ และ
ได้บูรณาการ
ท้างานร่วมกัน
ระหว่าง
อาสาสมัครและ
ภาคีเครือข่าย 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมภายในตา้บล 
ดอนแก้ว 

1.เพื่อออกเยี่ยม
บ้านคนพิการ 
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 
2.เพื่อให้ความรู้ 
ค้าแนะน้า และ
ค้าปรึกษาดา้น
ต่างๆ 
3.เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการดูแล
ตนเอง 
4.เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
และสิ่งอ้านวย
ความสะดวก
บริเวณส้านักงาน
และพื้นที่
สาธารณะภายใน
ต้าบล 

คนพิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสใน
ต้าบลดอนแก้ว 

50,000 
(2560:10,000) 
(2559:10,000) 
(2558:10,000) 

 

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ 100 
ได้รับความรู้จาก
การออกเยี่ยม
บ้าน จาก
ค้าแนะน้า และ
สามารถดูแล
ตนเองได ้

1.คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
2.คนพิการ 
ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รบั
ความรู้จาก
ค้าแนะน้า และ
สามารถดูแล
ตนเองได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห์ 

 
 

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ๖.4  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการร่วมมือแก้ไข
ปัญหาในพืน้ที่กับ
หน่วยงานราชการอ่ืน 

เพื่อเป็นการ
ร่วมมือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในพื้นที ่

พื้นที่ในเขตต้าบล 
ดอนแก้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนของ
กลุ่มเปูาหมาย
ร้อยละ 80 
ได้รับการแก้ไข
ปัญหา 

ได้รับการร่วมมือ
แก้ไขปัญหาจาก
หน่วยงานราชการ
อื่น 

กองช่าง 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  ๖.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการการจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดท้าแผนพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ สังคมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

๑.  เพื่อทราบ
ข้อมูลของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง 
การปกครอง 
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีในท้องถ่ิน 
๒.  เพื่อน้าข้อมูลที่
จัดเก็บได้ มา
ประมวลผล 
วิเคราะห์ปัญหา 
และนา้ไป
ประกอบการ
วางแผนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมในชุมชน 

จ้านวน ๑ หมู่บ้าน 
ในเขตพื้นที่ต้าบล
ดอนแก้ว 

๕๐,000 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 
(2558:52,500) 

 
 

50,000 ๕๐,000 ๕๐,000 ๑. จ้านวนของ
กลุ่มเปูาหมายใน
การเก็บข้อมูลมี
จ้านวนเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเนื่อง 
2. ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล /
ฐานข้อมูล ได้รบั
การพัฒนาให้ดี
ขึ้นและปรบัปรุง
ให้เป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ 
 
 

๑.  อาสาสมัครที่
จัดเก็บข้อมูล มี
ความรู้ และเข้าใจ
ในวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 
๒.  มีข้อมูลของ
ชุมชนทุกด้าน 
ส้าหรับใช้
ประกอบการ
วางแผนในการ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  
ของท้องถ่ิน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๒ โครงการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพคณะ กรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต้าบลดอนแก้ว 
 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ด้าเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการ
ชุมชนให้แก่
ประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต้าบล 
ดอนแก้ว 

2๐,000 
(2560:20,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

20,000 2๐,000 2๐,000 ๑. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วม
โครงการ 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
สามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้
 
 

ผู้เข้าอบรม มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ด้าเนินงานด้าน
การจัดสวัสดิการ
ชุมชน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม
และมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 

3 โครงการเฝูาระวังและ
เตือนภัยทางสังคม 

เพื่อให้คนในชุมชน
เข้ามาบทบาท
ด้าเนินการแก้ไข
และเฝูาระวงัภัย
ทางสงัคม 

อาสาสมัครเฝูาระวัง
และเตือนภัยทาง
สังคมต้าบลดอนแก้ว 
และผู้ที่เก่ียวข้อง  
จ้านวน 20 คน 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 
 

เกิดเครือข่าย
การเฝูาระวัง
เพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องจน
ครอบคลุมทั้ง
ต้าบล 

สามารถจ้าแนก
ปัจจัยเสี่ยงและ
คาดการณ์
เหตุการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นจากข้อมูล
ที่มีในพื้นที ่
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการบ้านสวยดว้ย
มือเรา 

เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้
เวลาว่างท้า
กิจกรรมร่วมกัน 
และเป็นการปรับ
ภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้ดีขึ้น 

เกิดความเข้มแข็งขึ้น
ภายในครอบครัว  
จ้านวน 30 คน 

25,000 
(2560:25,000) 
(2559:25,000) 
(2558:5,000) 

 
 

25,000 25,000 25,000 
 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 
สามารถนา้
ความรู้ที่รับไปใช้
ประโยชนไ์ด้ 
และสามารถ
ปรบปรุงที่อยู่
อาศัยให้ดีขึ้น 
 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและใช้
เวลาว่างร่วมกนั
ในการปรับปรุงที่
อยู่อาศัยสร้าง
ความอบอุ่น
ภายในครอบครัว  
ปูองกันปัญหา
สังคม 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 

5 โครงการครอบครัว 
สร้างสุข  

เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบัน
ครอบครัวในการ
ปูองกันการกระท้า
ความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรีใน
ครอบครัว 

ประชาชนต้าบล
ดอนแก้ว  
จ้านวน 30คน 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 
 

5,000 5,000 5,000 
 

เกิดเครือข่าย
ปูองกันการ
กระท้าความ
รุนแรงต่อเด็ก
และสตรีเพิ่มขึ้น
ครอบคลุม
น้าไปสูส่ังคมสงบ
สุข   
 
 
 
 

ทุกคนเห็น
ความส้าคัญใน
เร่ืองของเด็กและ
สตรีและช่วยกัน
ปกปูองดูแลภัยที่
อาจคุกคามเข้ามา
ได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์สิทธิ
มนุษยชนและต่อต้าน        
การค้ามนุษย ์

เพื่อให้เกิด
เครือข่ายด้านสิทธิ
มนุษยชนและ
ปูองกันเฝูาระวงั
การค้ามนุษย ์

เครือข่ายด้านสิทธิ
มนุษยชนและการ
เฝูาระวังการค้า
มนุษย์ในชุมชน   
จ้านวน 40คน 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 
 

- ในพื้นทีไ่ม่มี
การร้องเรียน
หรือแจ้งเร่ือง
เก่ียวกับการค้า
เด็กหรือสตรี 
- เกิดเครือข่าย
ด้านสทิธิ
มนุษยชนและ
การเฝูาระวัง
การค้ามนุษย ์
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80  
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน 
และไม่ตกเปน็
เหยื่อของภัย
การค้ามนุษย ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 
 
 
 
 

7 โครงการครอบครัว
คุณธรรมน้าสังคม
เข้มแข็ง(พาลูกจูงหลาน
เข้าวัด) 

เพื่อปลูกฝังพัฒนา
จริยธรรมและ
คุณธรรมให้แก่เดก็ 
เยาวชน และ
ครอบครัว 

ประชาชนในพื้นที่ 
ประกอบด้วย พ่อ 
แม่ ลูก หรือบุคคล
ในครอบครัว 
จ้านวน 40คน 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 
 

- มีจ้านวน
สมาชิกแต่ละ
ครอบครัวสนใจ
เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มข้ึนทุกปี 
- เกิดสังคม
เครือข่ายที่ดีมี
ศีลธรรมใหม่ขึ้น
ในชุมชน 
 
 

ครอบครัว
สามารถนา้
หลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจา้วนั 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการครอบครัว
อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง  
(โครงการครอบครัวสุข
สันต์ อยู่ด้วยกันวนั
อาทิตย์) 

เพื่อส่งเสริมให้
สมาชิกใน
ครอบครัวได้ใช้
เวลาว่างท้า
กิจกรรมร่วมกัน 
และสร้างความ
ตระหนักถึง
บทบาทหนา้ที่ของ
สมาชิกภายใน
ครอบครัว 

เกิดความรัก ความ
สามัคคีและสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่
ครอบครัว  
หมู่ที่ 1-10  
จ้านวน 50คน 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

10,000 10,000 10,000 
 

-เกิดเครือข่าย
ครอบครัวในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในชุมชนเพิ่ม
มากข้ึน 
- มีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
80 สามารถนา้
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ประโยชนไ์ด ้

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งและมี
ทักษะในการ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกันได ้
สร้างความอบอุน่
ภายในครอบครัว  
ปูองกันปัญหา
สังคมอันมีที่มา
จากครอบครัวได้
ในระดับหนึ่ง 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

เพื่อส่งเสริม
บทบาทหนา้ที่ใน
การท้างานและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านตา่งๆให้แก่
คณะท้างาน 

คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนต้าบลดอน
แก้ว และผู้ที่
เก่ียวข้อง  
จ้านวน 30คน 

50,000 
(2560:50,000) 
(2559:5,000) 
(2558:5,000) 

 
 

50,000 50,000 50,000 
 

คณะกรรมการ 
ศพค.สามารถคิด
และด้าเนนิงาน
ขับเคลื่อนศูนย์ฯ 
ได้เองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกิดความเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
ในการด้าเนินงาน 
ในเร่ืองของแผน 
กลยุทธ์และ
กิจกรรมต่างๆ 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการเพิ่มศักยภาพ
การบริหารจัดการ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีต้าบลดอนแก้ว 

เพื่อให้ผู้เข้ารับ
อบรมมีความรู้
เก่ียวกับการ
บริหารจัดการ
กลุ่มสตรีและงาน
พัฒนาชุมชนใน
สถานการณ์
ปัจจุบนั 

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต้าบล
ดอนแก้ว 

30,000 
(2560:30,000) 
(2559:30,000) 
(2558:5,000) 

 
 

30,000 30,000 30,000 คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต้าบล
ดอนแก้ว 
ร้อยละ 100 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
-คณะกรรมการ
พัฒนาสตร ี
ร้อยละ 100 
เกิดความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
บริหารจัดการ
กลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สตรีได้มีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้นด้วย
กระบวนการพฒัน
าด้านอบรมให้
ความรู้ รวมทั้ง
การศึกษาดูงาน
จากพื้นที่ตน้แบบ 
- คณะกรรมการ
สตรีเกิดการ
ท้างานเปน็ทีม 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการจัดกิจกรรม
“วันสตรีสากล”  

เพื่อกระตุ้นให้ทุก
ภาคส่วนของ
สังคมตระหนักถึง
ความส้าคัญของ
กลุ่มสตรีโดย
ค้านึงถึงศักดิ์ศรี
คุณค่าความเป็น
มนุษย์ความเสมอ
ภาคระหว่างหญิง
ชายและการ
พิทักษ์คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของ
สตรีให้กว้างขวาง
มากข้ึน 

กลุ่มองค์กรสตรีและ
สตรีในต้าบล 
ดอนแก้ว 

30,000 
(2560:30,000) 
(2559:30,000) 
(2558:20,000) 

 
 

30,000 30,000 30,000  - สตรีต้าบล
ดอนแก้วที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 มี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมอันเป็น
ส่วนรวม 
- สตรีต้าบลดอน
แก้วที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
100 มีความรู้
เข้าใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ความ
เสมอภาคเท่า
เทียม 
- เกิดแกนน้า
สตรีร้อยละ 70 
ในการร่วมเป็น
แกนน้า
ขับเคลื่อนงาน 
- เกิดต้นแบบ
สตรีร้อยละ 30 
ในกลุ่มสตรี
ต้าบลดอนแก้ว  

- สตรีในต้าบล
ดอนแก้วมีพื้นที่
สร้างสรรค์ในการ
แสดงศักยภาพ
และความสามารถ
ต่อสังคม 
- สตรีในต้าบลมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมอันเป็น
ส่วนรวมมากข้ึน 
-เกิดกลุ่มสตรีที่
เข้มแข็งมากข้ึน 
-เกิดเครือข่ายสตรี
ในระดับตา้บล
และภายนอก 
-เกิดการท้างาน
ด้านสตรีแบบ
บูรณาการกับภาคี
เครอืข่าย
ภายนอก 
-กลุ่มสตรีได้รับ
การยกย่องเชิดชู
และมีสตรีต้นแบบ
ต้าบลดอนแก้ว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการให้ความรู้และ
ส่งเสริมบทบาทสตรี 
“แม่ศรีเรือนดอนแก้ว”  

เพื่อกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของกลุ่ม
สตรีในต้าบล 
รวมทั้งการให้
ตระหนักในหน้าที่
ของการเป็นแม่ศรี
เรือนที่ดีของ
ครอบครัวรวมทั้ง
การพบปะ
แลกเปลี่ยนปัญหา
ครอบครัวร่วมกัน 
“เพื่อนช่วย
เพื่อน” รวมทั้ง
การสร้างแกนนา้
ยกย่องสตรีใน
ต้าบลตามแฟูม
ประวัติสตรีตา้บล
ดอนแก้ว 

กลุ่มสตรี 
ต้าบลดอนแก้ว 
จ้านวน 50คน 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:15,000) 
(2558:15,000) 

 
 

20,000 20,000 20,000 -กลุ่มสตรีที่เข้า
ร่วมอบรม  
ร้อยละ 100 
ตระหนักถึง
บทบาทหนา้ที่ 
“แม่ศรีเรือน”
ของครอบครัว 
- สตรีที่เข้าร่วม
อบรมร้อยละ80 
ได้รับการดูแล
สภาพจิตใจผา่น
กระบวนการ
แลกเปลี่ยน
ปัญหาในกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน 
- เกิดแกนน้า
สตรีร้อยละ 70 
ในการเป็นแกน
น้าร่วม
ขับเคลื่อนงาน
พัฒนาสตร ี
 

สตรีที่เข้ารับการ
อบรมตระหนักถึง
บทบาทหนา้ที่
ของแม่ศรีเรือนใน
ครอบครัวมากขึ้น 
- เกิดการรวมกลุ่ม
แกนน้าสตรีใน
การร่วมขับเคลื่อน
งานสตรีในระดับ
ต้าบล 
- เกิดระดับการมี
ส่วนร่วมของกลุ่ม
สตรีด้านการท้า
กิจกรรมส่วนรวม
เพิ่มมากขึ้น 
- สตรีได้รับความรู้
เร่ืองบทบาท
หน้าที่และเกิด
กระบวนการ
ช่วยเหลือดูแล
ด้านจิตใจกันและ
กันมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชนตา้บล 
ดอนแก้วเพื่อก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 

๑. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการ
ท้างานให้กับ
คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน 
๒. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในแนว
ทางการดา้เนินงาน
ของสภาเด็กฯ 
๓. เพื่อให้
คณะกรรมการสภา
เด็กฯตระหนักถึง
บทบาทหนา้ที่ของ
ตน และสามารถ
ปฏิบัติหนา้ที่ได้
อย่างถูกต้อง 
4. เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อม
สู่การเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในการ
เป็นประชาคม
อาเซียน 

คณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว 

๕,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 

 
 

5,000 ๕,000 ๕,000 ๑. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วม
โครงการ 
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
๑๐๐ สามารถ
น้าความรู้ทีไ่ด้รับ 
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้
3. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 
100 มีการ
ท้างานเพื่อให้
สอดคล้องสู่การ
เป็นประชาคม
อาเซียน 

-คณะกรรมการ
สภาเด็กและ
เยาวชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ด้าเนินงานด้าน
การพัฒนากลุ่ม
เด็กและเยาวชน
มากข้ึน  
-คณะกรรมการ
สภาเด็กและ
เยาวชนมีความ
เป็นผู้นา้ที่ดี และ
มีความเป็น     
จิตอาสา 
- คณะกรรมการ
สภาเด็กและ
เยาวชนมีการ
เตรียมความ
พร้อมสู่การ
เปลี่ยนแปลงใน
การเป็นประชาคม
อาเซียน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการสานสายใยวัย
ใสกับผู้สูงวยั 

๑. เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเด็กและ
เยาวชน กบั 
ผู้สูงอาย ุ
๒. เพื่อเป็นการ
บรรเทาปัญหา
ช่องว่างระหวา่งวัย 
ระหว่างวัยเด็ก กับ 
ผู้สูงอาย ุ
๓. เพื่อให้มีการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างเด็กและ
เยาวชน กบั
ผู้สูงอาย ุ

๑.เด็กและเยาวชน
ต้าบลดอนแก้ว 
๒.ผู้สูงอายุในตา้บล
ดอนแก้ว 

๕,000 
(2560:5,000) 

(2559:10,000) 

 
 

5,000 ๕,000 ๕,000 ๑.เด็ก/เยาวชน
กับผู้สูงอายุ ที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกัน 
๒. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วม
โครงการ 
และสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้
 
 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชน 
กับผู้สูงอายุมี
ความเข้าใจซึ่งกัน
และกันมากข้ึน  
สามารถบรรเทา
ปัญหาช่องวา่ง
ระหว่างวัย ความ
ขัดแย้งต่าง ๆ  
รวมถึงปฏิบัติตน
ในสังคมได้อยา่ง
ถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการเพิ่มพื้นที่
สร้างสรรค ์

๑. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีภูมิคุ้มกัน
จากภัยอันตราย
รอบตัว 
๒. เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถ
ประพฤติตนเปน็
แบบอย่างที่ดีได ้
๓. เพื่อให้มีการใช้
เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เด็กกลุ่มเสี่ยง  
เด็กด้อยโอกาสใน
ต้าบลดอนแก้ว 

๕,000 
(2560:5,000) 
(2559:5,000) 

 
 

5,000 ๕,000 ๕,000 ๑. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วม
โครงการ 
และสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้
 
 

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการรู้จัก
ปูองกันตนเองจาก
ภัยอันตราย
รอบตัว  สามารถ
แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้
อย่างถูกต้อง มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 การฝึกทักษะอาชีพ
ให้กับเด็กและเยาวชน 

1.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลา
ว่างใหเ้กิด
ประโยชน ์
2.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีรายได้ 
เป็นการช่วยเหลือ
ครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง 
3.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนรู้คุณค่า
ของตนเอง 
4.เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด ไม่
มั่วสุ่มกัน 
 
 
 
 
 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:7,000) 

 
 

5,000 5,000 5,000 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 
เด็กและเยาวชน
น้าความรู้ทีไ่ดไ้ป
ใช้ให้เกิด
ประโยชน ์

1.เด็กและ
เยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน ์
2.เด็กและ
เยาวชนมีรายได้
เป็นของตนเอง 
3.เด็กและ
เยาวชนเห็น
คุณค่าในตัวเอง 
4.เด็กเยาวชน
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการธรรมะสัญจร 
 

๑. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้น้อมนา้
หลักธรรมมาใช้ใน
การด้าเนิน
ชีวิตประจา้วนั 
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีได ้
๓. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
มีการใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน  

ผู้สูงอายุใน 
ต้าบลดอนแก้ว 

๕,000 
(25605,000) 
(2559:5,000) 

 
 

5,000 ๕,000 ๕,000 ๑. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรู้จาก
การเข้าร่วม
โครงการ 
และสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับ 
ไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้
 

ผู้สูงอายสุามารถ
น้าธรรมะทีไ่ด้จาก
การเข้าร่วม
โครงการไปปรับ
ใช้ใน
ชีวิตประจา้วนัได้  
กิจกรรมธรรมะ 
สามารถฟื้นฟ ู
สมรรถภาพกาย
และใจของ
ผู้สูงอายไุด ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 
 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มผู้สูงอายุในต้าบล
ดอนแก้ว 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  
มีความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ด้าเนินงานด้าน
การพัฒนา
ศักยภาพและการ
ด้าเนินงานของ
กลุ่มผู้สูงอายไุด้
อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้สูงอายุใน 
ต้าบลดอนแก้ว 

๕,000 
(2560:8,000) 
(2559:8,000) 

 
 

5,000 ๕,000 ๕,000          ๑. ผู้เข้าร่วม
โครงการ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับความรูจ้าก
การเข้าร่วม
โครงการและ
สามารถน้าความรู้
ที่ได้รับ ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้สูงอายสุามารถ
ความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วม
โครงการไปใช้ใน
บริหารจัดการ
จัดการกลุ่ม
ผู้สูงอายไุด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนา
โรงเรียนฮอมสุขต้าบล
ดอนแก้ว 

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ระบบการทา้งาน
โรงเรียนฮอมสุข 
2. เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องด้านการ
ถ่ายทอดการ
เรียนรู้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในต้าบล 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ
ประชาชนในต้าบล
ดอนแก้ว 

เกิดโรงเรียนฮอมสุข
ที่เป็นสถาบันให้
ความรู้แก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในต้าบล 
 

30,000 
(2560:30,00) 
(2559:30,00) 
(2558:30,00) 

 

30,000 
 

30,000 30,000 1. เกิดโรงเรียน 
ฮอมสุขต้าบล
ดอนแก้วเพื่อจัด
สวัสดิการแก่
กลุ่มผู้สูงอายุใน
ต้าบล 1โรงเรียน 
2. เกิดระบบ
การดูแลผู้สูงอายุ
ในต้าบลดอน
แก้วจ้านวน 1 
ระบบ 
3.เกิดผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ80 ใน
กลุ่มผู้สูงวัยใน
โรงเรียนฮอมสุข
ต้าบลดอนแก้ว 
4. ผู้สูงอายุใน
ต้าบลดอนแก้ว
ร้อยละ 80 ใน
กลุ่มผู้สูงอายุตดิ
บ้านออกสู่สังคม
มากข้ึน 

1. เกิดโรงเรียน 
ฮอมสุขต้าบล 
ดอนแก้วเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการและ
สามารถจัด
สวัสดิการแก่กลุ่ม
ผู้สูงอายุในต้าบล 
2. เกิดระบบการ
ดูแลผู้สูงอายุใน
ต้าบลดอนแก้ว
ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอยของ 
โรงเรียนฮอมสุข 
3.สร้างผู้นา้การ
เปลี่ยนแปลงใน
กลุ่มผู้สูงอาย ุ
4. ผู้สูงอายุใน
ต้าบลดอนแก้ว
เข้าร่วมกิจกรรม
มากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม  

งานสังคม
สงเคราะห ์

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการเยาวชนพันธุ์ดี  
ใส่ใจภูมิวิถีปัญญา
ล้านนา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชน ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 
ตระหนักถึง
บทบาทหนา้ที่ 
และเป็นการสืบ
สานศลิปะพื้นบ้าน
ล้านนา 

เด็กและเยาวชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 
 

10,000 
(2560:10,00) 
(2559:10,00) 

 

10,000 
 

10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ  
ร้อยละ 100 ได้
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และสืบ
สานศิลปะ 
วัฒนธรรม
พื้นบ้านล้านนา
และสามารถน้า
ความรู้ที่ได้รับไป
ใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้

เด็กและเยาวชน
ได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ด้าน
การสืบสาน
วัฒนธรรม
พื้นบา้น สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ที่
ได้รับให้กับผู้สนใจ
ในชุมชนได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

21 โครงการเตรียมตัวก่อน
สูงวัย 

1.เพื่อให้ความรู้
เก่ียวกับการ
วางแผนการเตรียม
ตัวก่อนสูงวัย 
2.เพื่อให้เข้าใจ
วิธีการการดูแล
สุขภาพในวัย
ผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อให้มีทักษะ
ในการอยู่ร่วมกับ
คนอื่นในสังคม 

ผู้ที่มีอายุ 55-59 ปี  
จ้านวน 30คน/ปี  

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความรู้ มีความ
เข้าใจ และมี
ทักษะในการ
เตรียมตัวก่อนสูง
วัยได้  
ร้อยละ 100 

1.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกับการ
วางแผนในการ
เตรียมตัวก่อนสูงวัย 
2.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการเข้าใจ
วิธีการการดูแล
สุขภาพในวัย
ผู้สูงอาย ุ
3.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมีทักษะใน
การอยู่ร่วมกับคน
อื่นในสังคมได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 โครงการเตรียมตัว 
ก่อนตาย  

1.เพื่อให้ผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นมีความรู้
ในการวางแผน
ชีวิตก่อนตาย 
2.เพื่อให้ผู้ที่มีอายุ 
60 ปีขึ้นสามารถ
รับมือกับความ
เปลี่ยน 
แปลงของสังคมใน
ปัจจุบนั 
3.เพื่อให้สมาชิกใน
ครอบครัวมีความ
เข้าใจวิธีการดูแลผู้
ที่มีอายุ 60 ป ี
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนต้าบล
ดอนแก้วที่สนใจ 
จ้านวน 30 คน/ปี  

8,000 8,000 8,000 8,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
เตรียมตัวก่อน
ตายได้  
ร้อยละ 100 

1.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปมีความรู้ใน
การวางแผนชีวิต
ก่อนตายได ้
2.ผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปสามารถ
เข้าใจและรับมือ
กับความ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมได ้
3.สมาชิกในครอบ 
ครัวเข้าใจวิธีการ
ดูแลผู้ที่มีอายุ 60 
ปีขึ้นไปได ้

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการพัฒนาวิทยาลัย
จิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ระบบการทา้งาน
วิทยาลัยจิตอาสา 
2. เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่องด้านการ
ถ่ายทอดการ
เรียนรู้แก่ชุมชน 
3.เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการ
เรียนรู้ของ
ประชาชนในต้าบล 

นักศึกษาและ
วิทยาลัยจิตอาสา
ต้าบลดอนแก้วเป็น
สถาบนัให้ความรู้
ด้านจิตอาสาแก่
ประชาชนในต้าบล
และเครือข่าย 

3๐,000 
(2560:30,000) 

 
 
 

30,000 30,000 30,000 1. เกิดวิทยาลัย
จิตอาสาตา้บล
ดอนแก้วใน
ต้าบล 
2. เกิดระบบ
การท้างานเพื่อ
พัฒนาวิทยาลัย
จิตอาสาอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.เกิดจิตอาสา
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในตา้บล  

1. เกิดวิทยาลัย
จิตอาสาตา้บล
ดอนแก้วในต้าบล
ที่เป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู้
แก่ประชาชนใน
ต้าบลและ
เครือข่าย 
2. เกิดความ
ยั่งยืนดา้นระบบ
การด้าเนินงาน
ของวิทยาลัยจิต
อาสา  
3.เกิดจิตอาสา
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านในตา้บลและ
เกิดจิตอาสาหน้า
ใหม่ 
 
 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
พลเมืองจิตอาสาตา้บล 
ดอนแก้ว  
 
 
 
 
 
 
 
  

1. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
สมาชิกพลเมือง
จิตอาสาในต้าบล
ดอนแก้ว 
2.เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของ
กองทุนพลเมือง 

สมาชิกกองทุน
พลเมืองจิตอาสา
ต้าบลดอนแก้ว 

15,000 
(2560:15,000) 

 
 

15,000 15,000 15,000 1. เกิดกองทุน
พลเมืองจิตอาสา
ต้าบลดอนแก้ว
จ้านวน1กองทุน 
2.สมาชิก
กองทุนพลเมือง
จิตอาสาร้อยละ
ร้อยมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ 
กองทุน และมี
เปูาหมายการ
ท้างานร่วม 
 
 

1. เกิดกองทุน
พลเมืองจิตอาสา
ต้าบลดอนแก้ว
จ้านวน 1 กองทุน
ที่เป็นกองทุน
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะอันเป็น
ส่วนรวมของต้าบล
โดยไม่มุ่งหวัง
ผลประโยชน์ 
2.สมาชิกกองทุน
พลเมืองจิตอาสามี
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กองทุน 
และมเีปูาหมาย
การท้างานร่วม 
3. เกิดความ
สามัคคีของ
สมาชิกกองทุน
พลเมืองจิตอาสา 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานพฒันา
ชุมชน 

 

รวม จ านวน 24 โครงการ - - ๓๘๓,๐๐๐ ๓๘๓,๐๐๐ ๓๘๓,๐๐๐ ๓๘๓,๐๐๐ - - - 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2: การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5: การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 ๖.6  แผนงานงบกลาง   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๑ โครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชน ที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
โดยด้าเนนิ 
การเบิกจ่ายเบี้ยยัง
ชีพผู้สงูอายุเป็น
ประจ้าทุกเดือน 

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 
60 ปี บริบูรณ์  
ขึ้นไป 
 
 
 
 
 

13,000,000 
(2559:7,200,000) 
(2558: 1,707,700) 
(2557: 9,469,200) 

 
  
 
 

14,634,400 
 

16,628,800 
 
 
 
 
 
 

23,544,000 ผู้สูงอายุในชุมชน
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุ 
ร้อยละ 100 
ได้รับการจัด
สวัสดิการ และ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเปน็
ประจ้าทุกเดือน 

ผู้สูงอายุในชุมชน
ที่มีสิทธิได้รับเบี้ย
ยังชีพผูสู้งอายุ 
ได้รับการจัด
สวัสดิการ และ
ได้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเปน็
ประจ้าทุกเดือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

๒ โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสงัคม
ให้กับคนพิการ 
 

เพื่อจัดสวัสดิการ
ให้กับคนพิการใน
ชุมชน ที่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยความ
พิการ โดย
ด้าเนินการเบิกจา่ย
เบี้ยความพิการ
เป็นประจา้ทุก
เดือน 

คนพิการทุกราย 
ในต้าบลดอนแก้ว 

 
 
 

3,129,600 
(2559: 1,090,000) 
(2558:1,020,000) 
(2557:990,000) 

 
 
 
 
 

4,569,600 
 

6,489,600 
 

8,889,600 คนพิการใน
ชุมชนที่มาขึ้น
ทะเบียนรบัเบี้ย
ความพิการ  
ร้อยละ 100 
ได้รับการจัด
สวัสดิการ และ
ได้รับเบี้ยความ
พิการเป็นประจา้
ทุกเดือน 

คนพิการในชุมชน
ที่มาขึ้นทะเบียน
รับเบี้ยความพิการ 
ได้รับการจัด
สวัสดิการ และ
ได้รับเบี้ยความ
พิการเป็นประจา้
ทุกเดือน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

๓ โครงการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้
ให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ 

เพื่อเป็นการ
จ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ
ผู้ปุวยเอดส์ใน
ชุมชน 

ผู้ปุวยเอดส์ทุกราย 
ในต้าบลดอนแก้ว 

216,000 
(2559:170,000) 
(2558:180,000) 
(2557:162,000) 

 

258,000 312,000 378,000 ผู้ปุวยเอดส์ใน
ชุมชน  
ร้อยละ 100 
ได้รับเงิน
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพเปน็
ประจ้าทุกเดือน 
 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
ชุมชน ได้รับเงนิ
สงเคราะห์เพื่อ
การยังชีพเปน็
ประจ้าทุกเดือน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

งานสังคม
สงเคราะห ์

 

รวม จ านวน 3 โครงการ - - 16,345,600 19,462,000 23,430,400 32,811,600 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟปาุ 

เพื่อกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาหมอก
ควันและไฟปาุ 

ด้าเนินการอบรม
และรณรงค์การลด
การเผาปุาและขยะ
ในต้าบลดอนแก้ว 
ทั้ง ๑0 หมู่บ้าน 

50,000 
(2560:50,000) 
(2559:50,000) 

(2558:100,000) 

 

50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรม
กระตุ้นการมี
ส่วนร่วมในการ
ปัญหาหมอก
ควันและไฟปาุ 
ในพื้นที่ลดลง 

ปัญหาหมอกควัน
และไฟปุาลดลง 

ส้านักปลัดฯ 
งานปูองกันฯ 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.2  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน (ต่อเนื่อง) 
 
 
 

เพื่อเป็นการ
บริหารจัดการขยะ
ในชุมชนให้เกิด
ความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน 
 

1. ครัวเรือนในพื้นที ่
หมู่ที่ 1-10 
2. สถาน
ประกอบการในพื้นที่  
3. หน่วยงานในพื้นที่ 
 

70๐,๐๐๐ 
(2560:700,000) 
(2559:500,000) 
(2558:750,000) 

 
 

 

70๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

70๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

70๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 
เพิ่มข้ึน 
ร้อยละ10 
 
 

มีการบริหารจัดการ
ขยะอย่างครบวงจร 
และมีความ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน 
 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

2 
 
 
 
 

โครงการรณรงค์ลดการ
ใช้พลังงาน (ไฟฟาู) 
 
 
 

เพื่อให้มีการใช้
พลังงานอย่าง
คุ้มค่า และ
ประหยัด 
 
 

1. ครัวเรือนในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 - 10  
2. อบต.ดอนแก้ว 

 

1๐,๐๐๐ 
(2560:10,000) 
(2559:25,000) 
(2558:25,000) 

 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเปูาหมายลด
การใช้พลังงาน 
(ไฟฟูา) จากปี
ก่อนร้อยละ 10 
 
 

ประชาชนและ
พนักงานของอบต. 
ดอนแก้ว  
มีการลดใช้พลังงาน 
(ไฟฟูา) 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

3 โครงการขยะแลกของ เพื่อเป็นการลดใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส้าหรับน้ามาผลิต
สินค้า และลด
พลังงานท่ีใช้ใน
กระบวนการผลติ
สินค้า 

1. ครัวเรือนในพื้นที่ 
หมู่ที่1-10 
2. หน่วยงานตา่งๆใน
พื้นที่หมู่ที่ 1 -10 

 

3,๐๐๐ 
(2560:3,000) 
(2559:2,000) 
(2558:5,000) 

 
 

3,๐๐๐ 3,๐๐๐ 
 

3,๐๐๐ 
 

มีผู้น้าขยะ              
รีไซเคิลมาเข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 100  
ของหมู่บ้าน  

เพื่อเป็นทางเลือก
ในการจัดการขยะ
แห้งในครัวเรือน 
และชุมชน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล อบต.ดอนแก้ว 

1. เพื่อเป็นการใช้
ทรัพยากร   
ธรรมชาติ สา้หรับ
น้ามาผลิตสินคา้ 
และลดพลังงานที่
ใช้ในกระบวนการ
ผลิตสนิค้า 
2. เพื่อเป็น
ต้นแบบในการ
ด้าเนินงานให้แก่
ชุมชนทั้งในและ
นอกพื้นที ่

1. พนักงาน อบต.
ดอนแก้ว 
2. ประชาชนทัว่ไปที่
สนใจ 

3,๐๐๐ 
(2560:3,000) 
(2559:2,000) 
(2558:1,000) 

 
 
 

3,000 
 

 

3,๐๐๐ 
 
 
 

3,๐๐๐ 
 
 
 

มีผู้น้าขยะรีไซเคิล
มาเข้าร่วม
กิจกรรม  
ร้อยละ 100  

เพื่อเป็นทางเลือก
ในการจัดการขยะ
แห้ง ในหน่วยงาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 

รวม จ านวน 4 โครงการ - - ๗๑๖,๐๐๐ ๗๑๖,๐๐๐ ๗๑๖,๐๐๐ ๗๑๖,๐๐๐ - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.3  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในต้าบลดอนแก้ว 

1. เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ลดโลก
ร้อนและเป็นการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในตา้บล 
2. เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประจ้าถิ่น ในต้าบล
ดอนแก้ว 

1. ปลูกต้นไม้
บริเวณถนนและที่
สาธารณะในตา้บล
ดอนแก้ว หมู่ที่ 
 1 – 10  
2. มีการส้ารวจชนดิ
ของพืชประจ้าถิน่ 
3.จัดท้าปาูยข้อมูล
พืชที่อนุรักษ ์

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 
(2558:10,000) 

 

20,000 20,000 20,000 1. ร้อยละ 50 
ของพื้นที่
สาธารณะมีการ
ปลูกต้นไม ้
2. มีการก้าหนด
พื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ประจ้าถิ่น อยา่ง
น้อย1แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1. ต้าบลดอนแก้ว 
ภูมิทัศน์และพืน้ที่
สีเขียว 
2. มีการอนุรักษ์
และขยาย
พันธุกรรมพืช
ประจ้าถิ่นของ
ต้าบลดอนแก้ว 
3.สร้างเครือข่าย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯใน
สถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณพื้นที่
สาธารณะที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

1.เพื่อปรบัปรุงภูมิ
ทัศน์ และ
สภาพแวดล้อม
บริเวณพื้นที่
สาธารณะภายใน
ต้าบลที่เสื่อมโทรมให้
อยู่ในสภาพที่ดี 
เหมาะสม เพื่อให้
ประชาชนใช้
ประโยชน์และลด
พื้นที่เสี่ยงในการลอบ
ทิ้งขยะ 
2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียว ตลอดจน
เสริมสร้างระบบ
นิเวศน์และ
สิ่งแวดล้อมในต้าบล
ให้ดีย่ิงขึ้น  
3.เพื่อพัฒนาชุมชน
ให้มีลักษณะชุมชนน่า
อยู่ และช่วยส่งเสริม
สภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ของประชาชน
ภายในต้าบล 
 

1. ปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะที่เสื่อม
โทรมให้มีสภาพดีขึ้น
และพื้นที่เสีย่งใน
การลักลอบทิ้งลด
น้อยลงทา้ให้
ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์พืน้ที่
ร่วมกันอย่างเต็มที ่
2.ปรับปรุงภูมิทัศน ์

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 1.ร้อยละ 10 
ของพื้นที่
สาธารณะมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน ์
2.ร้อยละ 10 
ของพื้นที่
สาธารณะมีการ
ปลูกต้นไม/้พืช
สมุนไพร 
 

1.พื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่เสีย่งใน
การลักลอบทิ้ง
ขยะต่างๆใน
ต้าบลดอนแก้ว
ได้รับการปรบัปรุง
ตกแตง่และมี
ระบบนิเวศน์ที่ดี 
พื้นที่เสี่ยงในการ
ลักลอบทิ้งขยะลด
น้อยลง 
2.ต้าบลดอนแก้ว
มีพื้นที่สีเขียวและ
พื้นที่สาธารณะที่
ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
เพิ่มมากขึ้น ใน
ด้านสิง่แวดล้อมที่
ดีมีคุณภาพ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
ท้าปุ๋ยหมักจากขยะ
อินทรีย์และวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร 

1. เพื่อใช้ประโยชน์
จากขยะที่ย่อยสลาย
ได้และลดมลพิษทาง
อากาศที่เกิดจาก 
การเผา 
2. เพื่อลดการใช้
ปุ๋ยเคมีทาง
การเกษตร 

1. ผลิตปุ๋ยหมักจาก
ขยะที่ย่อยสลายได้ 
และวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 
35 ต้น/ป ี
2. มีกลุ่มท้าปุ๋ยหมัก
ในชุมชนอย่างน้อย 
1 กลุ่ม 

20,000 
(2560:20,000) 
(2559:15}000) 
(2558:20,000) 

 

20,000 20,000 20,000 1. มีการผลิตปุ๋ย
หมักได้อย่าง
น้อย 35 ตัน/ป ี
2. กลุ่มท้าปุ๋ย
หมักในชุมชนมี
การรวมกลุ่มกัน
ผลิตปุ๋ยหมักได้
อย่างน้อยปลีะ 
10 ตัน 

1. ต้าบลดอนแก้ว
มีสภาพ แวดล้อม
ที่ดีไม่มีมลพษิทาง
อากาศ 
2. กลุ่มท้าปุ๋ย
หมักในชุมชนมี
การจัดท้า
กิจกรรมท้าปุ๋ย
หมักจากวัสดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

4 โครงการรณรงค์
ปูองกันการระบาดของ
หอยเชอร่ีในนาข้าว 

1. เพื่อปูองกันการ
ระบาดของหอย 
เชอร่ี 
2. ลดการใช้สารเคมี
ในการปูองกัน ก้าจัด
หอยเชอร่ี 
3. เพื่อปูองกัน
ปัญหามลพิษจากยา
ฆ่าหอย 
 
 
 
 

เกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรท้านา   
(ม.1,2,3,7) 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:3,000) 
(2558:5,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ไม่พบการระบาด
ของหอยเชอรี่ 

1. ไม่พบการ
ระบาดของหอย
เชอร่ี 
2. ไม่มีปัญหา
มลพิษของดินของ
น้้าที่เกิดจาก
สารเคมีก้าจัดหอย
เชอร่ี 

กองส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
อาชีพเกษตรกร 
ระยะสั้น 

เพื่อฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกรระยะสั้น
ให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนผู้สนใจ
สามารถน้าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได ้

มีฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรระยะสั้นให้แก่
เกษตรกรและ
ประชาชนผู้สนใจ
สามารถน้าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพิ่ม
รายได ้

10,000 
(2560:10,000) 
(2559:8,000) 

(2558:20,000) 

 

10,000 10,000 10,000 มีการฝึกอบรม
อาชีพเกษตรกรฯ
อย่างน้อย1 คร้ัง 

เกษตรกร/
ประชาชนมี
ความรู้น้าไป
ประกอบอาชีพ
เสริม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

6 โครงการเกษตรเขต
เมือง 

เพื่อส่งเสริมการผลิต
อาหารในระดับ
ครัวเรือน ชุมชนและ
โรงเรียน เป็นการลด
ร่ายจ่าย สร้างรายได้
จากการปลูกพืชผัก 
และส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และการถ่ายทอด 
วิธีการในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การเกษตรและการน้า
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรู้ 
ไปปรับใช้ ส่งเสริมการ
บริโภคอาหารประเภท
ผักให้เด็กนักเรียน 
 

1.ครัวเรือนต้นแบบ 
จ้านวน 50 
ครัวเรือน             
2.ชุมชนหมู่ที่  
1 -10 เข้าร่วม
โครงการ 
3.โรงเรียนในสังกัด 
อบต.ดอนแก้ว 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 1 มีครัวเรือนต้น
แบบอย่างน้อย 
50 ครัวเรือน 
2.มีชุมชนตน้
ต้นแบบอยา่ง
น้อย 1 ชุมชน 
 

1.ประชาชนมีการ
ปลูกผักเพื่อเป็น
อาหารในครัวเรือน 
ชุมชน และใน
โรงเรียน 
2.การลดร่ายจ่าย 
สร้างรายได้จากการ
ปลูกพืชผักในระดับ
ครัวเรือน ชุมชน 
และในโรงเรียน 
3.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ด้าเนินงานและได้
เรียนรู้วิธีการ
เพาะปลูกด้าน
การเกษตรและน้า
แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการ
ประชาสัมพนัธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเกษตร 
(จดหมายข่าวเกษตรกร 
ดอนแก้ว) 

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสารดา้น
การเกษตรและการ
ด้าเนินงานส่งเสริม
ด้านการเกษตร ของ 
อบต.ดอนแก้ว และ
เกษตรกร 

- ผู้น้าชุมชน 
- เกษตรกร 
-คณะ 
กรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรต้าบล
ดอนแก้วหมู่ที่1-10 

5,000 
(2560:5,000) 
(2559:3,000) 
(2558:5,000) 

 

5,000 5,000 5,000 มีการจัดท้า
จดหมายข่าว
เกษตรกร 
ดอนแก้ว 
ปีละ 12 ฉบบั 

กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์ดา้น
การเกษตร 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 
 
 
 
 

โครงการบริการจัดเก็บ
กิ่งไม้ ใบไม ้

1. เพื่อเป็นการ
น้าเอาเศษวัสดุทาง
การเกษตรและกิ่งไม้ 
ใบไม้มาทา้ปุย๋หมัก
ลดปัญหาการเผา
และมลพิษอากาศ 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1 – 10 
 

5,000 
(2560:5,000) 

 

5,000 5,000 5,000 มีการให้บริการ
จัดกิ่งไม้ ใบไม้
ตามค้าร้อง ของ
ประชาชน 

- มีการใช้
ประโยชน์จาก
ขยะอินทรีย์ 
( เศษกิ่งไม้ ใบไม้) 
- ลดปัญหามลพิษ
อากาศจากกการ
เผา 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม จ านวน 8 โครงการ - - 115,000 115,000 115,000 115,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7: การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการ อบต. สัญจร ๑. เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. เพื่อทราบ
ปัญหาและความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง และตรง
ตามความต้องการ
ของประชาชน 

ประชาชนในเขต  
ต้าบลดอนแก้ว 

60,000 
(2560:60,000) 
(2559: 6๐,๐๐๐ 
2558: 60,000) 

 

60,000 60,000 ๖0,000 มีการลง
ประชาคมเพื่อ
จัดท้าแผน
ครบถ้วนทั้ง 10 
หมู่ที่บ้าน 

๑. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๒. ตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
ตรงตามความ
ต้องการ 

ส้านักปลัดฯ 
งานนโยบาย

และแผน 

2 
 

 
 

โครงการประชุมสภา 
อบต. ดอนแก้วสัญจร 

๑. ส่งเสริมการ
กระจายอ้านาจและ
น้าไปสู่การปกครอง
ตนเองในอนาคต 
๒. ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
โดยตรงต่อการ
ปกครองท้องถิ่น 

๑.คณะผู้บริหารฯ 
๒.สมาชิกสภา อบต. 
๓.ประชาชนทัว่ไป 

30,000 
(2560:30,000) 
(2559:30,000) 
(2558: 30,๐๐๐ 

 

30,000 30,000 30,000 มีการจัดประชุม
สภาฯสัญจรให้
ประชาชนใน
พื้นที่ได้เข้าใจถึง
บทบาทหนา้ที่ 
อย่างน้อยปลีะ  
2 คร้ัง 

๑. ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีโอกาส
เสนอความต้องการ 
แนวทางแก้ไข
ปัญหา 
๒. ประชาชนร่วม
ตรวจสอบการใช้
งบประมาณและ
โครงการต่างๆ 

ส้านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรม
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ในการจัดท้าแผนชุมชน 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถ
เป็นแกนนา้ในการ
จัดท้าแผนชุมชน 

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

จ้านวน 10 หมู่บ้าน  
รวม 50 คน 

10,000 
(2560:10,000) 
(2559: 10,๐๐๐ 
(2558: 10,000) 

 

10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการ
หมู่บ้านทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรม
จ้านวน 50 คน 
 

คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับ
ความรู้ด้านแนว
ทางการจัดท้าแผน
ชุมชนและบทบาท
ของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

ส้านักปลัดฯ 
งานนโยบาย 

และแผน 

4 โครงการอบรมกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้แก่ประชาชน
เก่ียวกับกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับ
ประชาธิปไตย 
 
 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1-10 

หมู่บ้านละ 5 คน 
 
 
 

5,000 
(2560: ๑0,000) 
(2559: ๑0,000) 
(2558: 10,000) 

 

10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรม
จ้านวน 50คน 
 

ประชาชนต้าบล
ดอนแก้ว สามารถ
มีความรูด้้าน
กฎหมายเบื้องต้นที่
เกี่ยวข้อง กับการ
ด้าเนินชีวติในสังคม 
โดยมิถูกเอารัดเอา
เปรียบ และ
สามารถขยายผลสู่
ชุมชนให้เกิด
ความสุขได ้

ส้านักปลัดฯ 
งานกฎหมายฯ 

 
 
 
 

 5 โครงการอบรมไกล่เกลี่ย
และระงับข้อพิพาท
ชุมชน 

เพื่อสร้างความรู้
และเครือข่ายใน
การระงับข้อพิพาท
ชุมชน 

ประชาชน 
หมู่ที่ 1-10 

หมู่บ้านละ 5 คน 
 

5,000 
(2560: ๑0,000) 

(2559: 10,000) 
(2558: ๑๐,๐๐๐) 

 

10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้ทีไ่ด้รับ
การฝึกอบรม
จ้านวน 50 คน 
 
 

สามารถสรา้ง
เครือข่ายผู้
ประนีประนอม 
และยตุิระงับข้อ
พิพาทในชุมชน
เบื้องต้น ส่งเสริม
ความสามัคค ี

ส้านักปลัดฯ 
งานกฎหมายฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการวันท้องถิ่นไทย 1. เพื่อความรู้
ความเข้าใจใน
ภารกิจของ อบต. 
2. เพื่อเสริมสร้าง
ก้าลังใจในการ
ท้างาน 
3. เพื่อเสริมสร้าง
ความสามัคคีใน
องค์กร 

พนักงาน อบต. 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ร่วมโครงการ
มากกว่า 
ร้อยละ 80 

เจ้าหน้าที่ใน 
อบต.ดอนแก้ว 
เกิดความสามัคคี
และเข้าใจภารกิจ
ต่างๆ ของ อบต.
ดอนแก้ว 

ส้านักปลัดฯ 

7 โครงการปรับปรุงศนูย์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
บริการประชาชน  
 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้
ประชาชนและเอ้ือ
ประโยชน์ในการ
บริการในเร่ืองร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน 
ต่างๆ 

ปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสม อ้านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชน สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้ตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
 

10,๐๐๐ 
(2560: ๑0,000) 
(2559: ๑0,000) 
(2558:๑0,000) 

 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่
ทันสมัยสามารถ
อ้านวยความ
สะดวกได้ 
จ้านวน 1 ศูนย ์
 

หน่อยงานมีศูนย์
ข้อมูลข่าวสารที่
รวบรวมข้อมูลทั้ง
แผนที่ ภาพถา่ย 
แผ่นพับ เอกสาร
ส้าคัญต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์
และไม่ขัดต่อ 
พรบ.พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และมีพื้นที่
เพียงพอในการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 

ส้านักปลัดฯ 
งานประชา 
สัมพันธ ์

 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
และความสามารถให้กับ
ผู้น้าท้องถิ่นและ
บุคลากรของ อบต.  
ดอนแก้ว 

๑. เพื่อพัฒนา
ความรูค้วาม 
สามารถของผู้นา้
ท้องถิ่น 
๒. เพื่อให้การ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. คณะผู้บริหาร 
๒. สมาชิกสภาฯ 
๓. พนักงาน ลูกจ้าง
ของอบต. ดอนแก้ว 
๔.ก้านัน ผู้ใหญ่บา้น 
ในต้าบลดอนแก้ว 
5.แกนน้าชุมชน
ต้าบลดอนแก้ว 

๑5๐,๐๐๐ 
(2560:15๐,๐๐๐) 
(2559:๑50,000) 
(2558: 150,000) 

 
 
 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

 

 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 
 

มีกิจกรรมพัฒนา
ความรู้และ
ศักยภาพการ
ปฎิบัติงาน ให้แก่
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง
ของ อบต.  
ดอนแก้ว 
ก้านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และ
แกนน้าชุมชนใน
ต้าบลดอนแก้ว 
100 คน 

๑. ผู้บริหาร
ท้องถิ่นมีความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากรของ 
อบต. ดอนแก้ว มี
ความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
๓. การท้างาน
ของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่าง
สูงสุด 
4.แกนน้าชุมชน
สามารถนา้ความรู้
ที่ได้รับไปปรับใช ้
 
 
 
 
 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการพัฒนา
บุคลิกภาพ และการ
ให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 

๑. เพื่อเป็นการ
พัฒนา และ
เสริมสร้าง
บุคลิกภาพของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ภายในหน่วยงาน 
๒. เพื่อพัฒนา 
และเสริมสร้างงาน
บริหารที่ดีให้กับผู้
มารับบริการ 

๑. คณะผู้บริหาร 
๒. สมาชิกสภาฯ 
๓. พนักงาน ลูกจ้าง
ของอบต. ดอนแก้ว 
 

๕๐,๐๐๐ 
(2560: 50,000) 
(2559: 50,000) 
(2558: 50,000) 

 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีกิจกรรมพัฒนา
บุคลิกภาพ และ
การให้บริการ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน ลูกจ้าง
ของอบต. 
ดอนแก้ว 
จ้านวน100คน 

๑. บุคลากร
ภายในองค์กรเกิด
การพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีขึน้ 
๒. บุคลากรใน
องค์กรเกิดการ
พัฒนางาน
ให้บริการ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการ 

ส้านักปลัดฯ 

10 โครงการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนแก้ว 

1. เพื่อพัฒนา
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การท้างาน 
2. เพื่อก้าหนด
นโยบายและ
ติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 
3. เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

พนักงาน  
อบต.ดอนแก้ว 

5,000 5,000 5,000 5,000 มีการจัดการ
อบรมและมีการ
ประชุมเปน็
ประจ้าทุกเดือน 

1.พนักงาน
ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.พนักงาน
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบาย
ผู้บริหาร 
3.พนักงานมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาจิตสา้นึกคุณธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ บุคลากร 
อบต. ดอนแก้ว 

๑. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างวิสัยทัศน์
ของบุคลากร อบต. 
ดอนแก้ว ทาง
จรรยาบรรณในการ
ท้างานและสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้อย่าง
เสมอภาค 
๒. เพื่อเสริมสร้าง 
และพัฒนาจิตส้านึก
และจรรยาบรรณ
ของบุคลากร อบต.
ดอนแก้ว 
๓. เพื่อให้บุคลากร
เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในงาน
บริการ ตลอดจน
แนวปฏิบัติในการ
ท้างานเพื่อรักษา
วินัย และการยึดถือ
จรรยาบรรณในการ
ท้างาน 

๑. คณะผู้บริหาร 
๒. สมาชิกสภาฯ 
๓. พนักงาน ลูกจ้าง
ของอบต. ดอนแก้ว 
 

150,000 
(2560: 15๐,๐๐๐) 
(2559: ๑50,000) 
(2558: 150,000) 

 

150,000 150,000 150,000 มีการฝึกอบรม
การพัฒนา
จิตส้านึก
คุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
บุคลากร อบต. 
ดอนแก้ว 

๑. บุคลากรของ 
อบต. ดอนแก้ว 
เกิดการพัฒนา
จิตส้านึกและ
จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. บุคลากร อบต.  
ดอนแก้ว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤต
กรรมในบริการ 
ตลอดจนแนว
ปฏิบัติในการ
ท้างานเพื่อการ
รักษาวินัย การ
ยึดถือจรรยาบรรณ
ในการท้างานได้ดี
ขึ้น  
๓. งานด้านการ
บริการขององค์การ
บริหารส่วนต้าบล
ดอนแก้วก่อให้เกิด
ความประทับใจต่อ
ประชาชนผู้มารับ
บริการ 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการโรงเรียน 
ธรรมาภิบาล 
 
 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรภายใน
องค์กรน้าหลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
และการด้าเนนิ
ชีวิต 
 

พนักงาน ลูกจ้าง
ของอบต. ดอนแก้ว 

3๐,๐๐๐ 
(2560:3๐,๐๐๐) 

(2559:10๐,๐๐๐) 
(2558:๑๐๐,๐๐๐) 

 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ มีกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ความรู้เรื่องหลัก
ธรรมาภิบาล
อย่างเหมาะสม
ในรูปแบบของ
การจัดการ
ความรู้ที่เป็น
ระบบ 
 

บุคลากรในองค์กร
สามารถนา้หลัก
ธรรมาภิบาลมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
และการด้าเนนิ
ชีวิตได ้
 

ส้านักปลัดฯ 
งานนโยบาย

และแผน 

13 โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล อบต.  
ดอนแก้ว 

๑. เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน
การบริหารงาน และ
การให้บริการ 
๒. เพื่อพัฒนากรอบ
แนวคิดตลอดจน
วิสัยทัศน์ของบุคลากร
ให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
๓. เพื่อสร้าง ความ
เชื่อถือและความ
ประทับใจแก่
ประชาชน 

๑. คณะผู้บริหารฯ 
๒. สมาชิกสภา 
อบต. 
๓. ประชาชนทัว่ไป 

20,000 
(2560: 20,000) 
(2559: 20,000) 
(2558: 3,750) 

 

20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรมเสริม
ให้สร้างหลัก         
ธรรมาภิบาลให้
เกิดเป็นรูปธรรม
ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. บุคลากรใน 
อบต. ดอนแก้ว  
มีความรู้ความ
เข้าใจ แนวทาง
ด้าเนินตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมือง 
ที่ดี 
๒. ประชาชนใน
ต้าบลดอนแก้ว
ได้รับประโยชน์
สูงสุด 

ส้านักปลัดฯ 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการพัฒนา
เครือข่ายอาสาร่วมใจ
ต้านภัยทุจริต ตา้บล
ดอนแก้ว 

เพื่อเป็นการพัฒนา
เครือข่ายการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตรูปแบบ
ภายในต้าบลดอน
แก้ว ก่อให้เกิด
ความโปร่งใส่ใน
การปฏิบัติงาน 

ชุมชนในต้าบล 
ดอนแก้ว 

๑๐,๐๐๐ 
(2560: 10,000) 
(2559: ๑๐,๐๐๐) 
(2558: 10,000) 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีการจัดกิจกรรม
พัฒนาเครือข่าย
อาสาร่วมใจต้าน
ภัยทุจริตใน
ต้าบล 

เกิดการพัฒนา
เครือข่ายเฝูาระวัง
และปูองกันการ
ทุจริตคอรัปชั่นทุก
รูปแบบ 

ส้านักปลัดฯ 

15 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการส้านักงาน  
(E-Office) 
 

เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติงานโดยใช้
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
จัดการส้านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

อบต.ดอนแก้วมี
ระบบการบริหาร
จัดการส้านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐,๐๐๐ 
(2560:10,๐๐๐) 
(2559: 10,000) 
(2558: ๑๐,๐๐๐) 

 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีระบบการ
จัดการเอกสาร
สารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์
ทางในส้านักงาน
ที่เหมาะสม 

ประชาชนนา้หลัก 
ธรรมาภิบาลมาใช้
ในการด้าเนินชีวิต 
 

ส้านักปลัดฯ 
 

16 โครงการห้องท้างานนา่
อยู่ เชิดชูคุณภาพชวีิต 
 

เพื่อให้เกิด
สภาพแวดล้อมใน
การท้างานที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน 
และถกูสุขลักษณะ 
 
 
 

ด้าเนินการจัดสภาพ 
แวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานให้นา่อยู่ 
โดยใช้กิจกรรม 5 ส. 
 

5,000 
(2560:5,๐๐๐) 
(2559: 5,000) 
(2558: 5,000) 

 

5,000 
 

 

5,000 
 

5,000 
 

มีห้องท้างานที่
สะอาด เปน็
ระเบียบ
เรียบร้อยรองรับ
การบริการ
ประชาชนอย่าง
เหมาะสม 

เกิด
สภาพแวดล้อมใน
การท้างานที่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน 
และถูก
สุขลักษณะ 

ส้านักปลัดฯ 
 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการกระจาย
ข่าวสารผา่นทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 
(Free WIFI) 

เพื่อให้ประชาชน
ต้าบลดอนแก้ว 
สามารถรับฟัง
ข่าวสาร สบืค้น 
และเรียนรู้ผ่าน
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 

เป็นแหล่งค้นควา้
และติดต่อสื่อสาร 
อย่างไร้พรมแดน
ของประชาชนตา้บล
ดอนแก้ว จ้านวน 
4,000 ครัวเรือน 

300,000 
(2560:30๐,๐๐๐) 
(2559:50๐,๐๐๐) 
(2558: 500,000) 

100,000 100,000 100,000 1.ประชนได้รับ
ฟังข้อมูลข่าวสาร 
4,000 
ครัวเรือน 
2.ประชาชนใช้
เป็นช่องทางร้อง
ขอ อย่างน้อย 3 
ประเด็น คือเร่ือง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต 
โดย อบต.
สามารถแก้ไขได้
ทั้ง 3 ประเด็น
อย่างน้อย 
ร้อยละ70 
 

1.ท้าให้มีระบบ
อินเตอร์ความเร็ว
สูงที่มี
ประสิทธิภาพและ
ความเร็วในการับ-
ส่งข้อมูลของคน
ในชุมชน 
2.แก้ปัญหาหรือ
สนองต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน ด้วย
ความรวดเร็ว 

ส้านักปลัดฯ 

18 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ของ อบต. 
ดอนแกว้  

เพื่อให้ อบต. 
ดอนแก้ว สามารถ
จัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ ได้เพิ่มข้ึน 

ผู้อยู่ในข่ายต้อง
ช้าระภาษี  
จ้านวน 1,000 ราย 
 

15,000 
(๒๔60:15,000) 
(๒๕59:20,000) 
(๒๕58:32,000) 

 

15,000 15,000 15,000 อัตราการเพิ่มข้ึน
ของรายได้ที่
จัดเก็บเอง 
 
 

อบต.ดอนแก้ว 
มีรายได้จากการ
จัดเก็บเองเพิ่ม
มากข้ึน 

งานพฒันาและ
จัดเก็บรายได ้

กองคลัง 



 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการพัฒนาแผนที่
ภาษ ี

เพื่อให้ อบต. 
ดอนแก้ว มีแผนที่
ภาษีที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

จัดท้าแผนที่ภาษ ี
 

10,000 
(2560:20,000) 
(2559:20,000) 

(2558:226,000) 

 

10,000 10,000 10,000 อัตรา
ความส้าเร็จใน
การปรับปรุง
แผนที่ภาษีให้
เป็นปัจจบุัน 

มีแผนที่ภาษีใน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้

งานพฒันาและ
จัดเก็บรายได ้

กองคลัง 

20 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างมี
ความรูเ้ก่ียวกับ
การตรวจรับพัสดุ
มากข้ึน 

1.อบรม
คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างและ
อนุกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
จ้านวน60 คน 

5,000 
(๒๕60:5,000) 
(๒๕59:5,000) 
(๒๕58:5,000) 

 

5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ทักษะในการ
จัดซื้อจัดจ้างเพื่อ
ปูองกันการ
ทุจริตเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
อนุกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างมี
ความเชี่ยวชาญ
มากข้ึน 

งานพสัดุ  
กองคลัง 

รวม จ านวน 20 โครงการ - - 900,000 710,000 710,000 710,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและเป็นธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7: การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.2  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 
 

 
 

โครงการฝึกอบรมทักษะ
การท้างานและศึกษา 
ดูงาน 

1.เพื่อพัฒนา
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพใน
การท้างาน 
๒.เพื่อก้าหนด
นโยบายและ
ติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 
๓.เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและมี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

พนักงานกองช่าง 
 อบต.ดอนแก้ว 

20,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานกองช่าง
ที่เข้าร่วมอบรม
ร้อยละ80  
มีความรู้เพิ่ม 
มากข้ึน 

1.พนักงาน
ท้างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.พนักงาน
ปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบาย
ผู้บริหาร 
3.พนักงานมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม จ านวน 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 


